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VOORWOORD

Zo zijn de jaren voorbij gegoan.

~anop een ofstond gezien, krijgt olles meer reliëf.
Wont wie vlak bij het ding staat, merkt slechts het detoil,-

doch wie zich terugtrekt, schouwt het geheeL
Er is voor mij de lootste joren veel duidelijk geworden,-

er is ook veel gebleven dat ik niet begrijp.
Maor ... het onverkloorbare ergert mij niet meer "

~M. RosseelsJ

Wanneer de tijd om is, rest ons nog het voorwoord. Een voorwoord staat in een
paradoxale relatie tussen dit einde van het schrijven en het begin van het schrijven. Het
doet me terug denken aan wat 'voor' het woord ligt of wat het woord (de tekst, dit
proefschrift) mogelijk maakte. Ik beken me hier schatplichtig aan een heleboel mensen,

die van heel dichtbij of iets verderaf, allen hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Van
hun kreeg ik én al een voorschot van vertrouwen nog voor er één woord op papier stond
én een warme steun bij het beëindigen ervan. Voor hen schiet de term 'voor-woord'

eigenlijk tekort. Ik kan alleen zeggen dat ze onder, boven, naast, tussen en bij het woord
waren.

Dank gaat uit naar de promotor, prof. Tjeu van Knippenberg en de co-promotor,
dr. Bert Roebben voor de ruimte en de kans die ik kreeg om het eerste onderzoeksproject
te herschrijven tot mijn eigen onderzoeksproject en waaraan ik een drie-tal jaar heb
mogen werken.

Prof. Jan Masschelein en prof. Maarten Simons, beiden werkzaam aan de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, wil ik uitgebreid bedanken. Zij hebben mij

in staat gesteld om woorden te vinden voor mijn denken. Zonder hun geloof in mij was ik
niet aan dit proefschrift begonnen, noch had ik het tot een goed einde kunnen brengen.
Ze zijn de meesters met wie ik op pad ben gegaan en, zoals echte meesters doen, hebben
ze me steeds in beweging gebracht en gehouden. Ik dank beiden voor de gedeelde
onderzoekservaring.

Van collega's en Ai0's heb ik steeds en soms van heel nabij hulp en steun mogen
ervaren. In het bijzonder wil ik dr. Veerle Draulans bedanken voor haar warme woorden.
Het was ook fijn te mogen deel uitmaken van de leerstoelgroep Praktische Theologie. De
correctiehulp van Diewer en mevr. Mia Swennen, die helaas van ons is heengegaan, is
zeer welkom geweest. Oprechte dank hiervoor. Een bijzondere dank aan Marc en zijn
medewerkster Chris voor het ontwerpen van de omslag. De 'prison of the gods' maakt
deel uit van een aantal producties die het beroep van de 'onderwijzer' weergeven in het
kader van de tentoonstelling 'Stad aan de Slag' (Leuven, 2005). Dankzij bibliothecaris dhr.

Gijs Jacobs en zijn personeel was het opzoekingswerk een plezier. Het is iemand die
boeken nog beschouwt als verrijkingsmiddelen voor de mens.

Ook wil ik mijn familie danken voor de hartelijke steun en bemoedigingen. Op hen

kon ik altijd rekenen. Mijn mama en papa, mijn schoonouders Roos en Ludwig, Barbara,



Joris en Elke, Lotje en Ewan hebben zich in de eindfase ontpopt tot 'professionele'
babysitters. Op vrienden en buren kon ik altijd rekening voor een verzetje en een babbel
als het eens niet mee zat. Dankjewel Maarten, Leentje en Bart, Bart, Barbara en Yves,
Anneke, Els en Geert, Mieke en Christoph, Monica en Marc. Tot slot, wil ik mijn twee
kinderen ook niet vergeten. Ook al kan Noortje het woord 'transsubstantiatie' met een
behendige vlotheid uitspreken en kan Jakob op meesterlijke, doch nogal ruwe wijze,
tokkelen op het toetsenbord van mijn computer, toch denk ik dat ze niet doorhadden wat
hun mama in de afgelopen periode aan het doen was (een boek schrijven zonder prenten,
lijkt in hun wereld waarschijnlijk een waanzinnige gedachte!). Hun knuffels hebben mij
steeds weer in de wereld getrokken. "Maar als ik de liefde niet heb, ben ik niets". Dank je
wel, Job, voor de leegte die we delen en waarin plaats is voor de meest wonderbaarlijke
dingen.



INLEIDING

Wij worden vandaag opgeroepen om voortdurend bezig te zijn met onze identiteit. Deze
oproep wordt nog versterkt doordat we ons in de reflectie over het godsdienstonderwijs
enkel nog de vraag stellen hoe we leerlingen kunnen leren om zelf een identiteit te
verwerven. In deze wijze van godsdienst onderrichten stelt men vandaag didactische
werkvormen, leermiddelen en leerinhouden voor die aangrijpen op de leerling en die de
godsdienstleerkracht beschouwen als iemand die de leerling ertoe moet brengen om, met
de hulp van zijn begeleiding, zelfstandig een identiteit te verwerven en deze permanent in
vraag leert stellen. Door het godsdienstonderwijs op deze wijze te denken menen we een
actuele oplossing te kunnen bieden voor een samenleving die geproblematiseerd wordt als
een geseculariseerde en pluralistische samenleving, als een samenleving waarin de
christelijke traditie als traditioneel en overkoepelend zingevingskader is weggevallen, maar
waar men toch nog het 'knisperen en zinderen van religie' (A. van Harskamp) hoort. Meer
dan ooit, zo klinkt het, is er vandaag behoefte aan zingeving, want wij zijn 'ongeneeslijke
zingevers' (B. Roebben). Maar zingeving lijkt niet alleen iets te zijn dat zich afspeelt op het
persoonlijke domein van het leven en uitgaat van een individueel menselijk verlangen. Het
'nieuwe religieuze verlangen' wijst er ook op dat zingeving een behoefte is van de
samenleving. Of toch op zijn minst, dat bezig zijn met onze identiteit niet alleen het
individuele verlangen aan zingeving bevredigt, maar tevens ook bijdraagt aan een zinvolle
en humane wereld. Op deze (individuele en collectieve) behoefte aan identiteit wil de
actuele wijze van godsdienst onderrichten een antwoord zijn.

In deze studie stellen we ons niet de vraag of deze actuele wijze van godsdienst
onderrichten een adequate oplossing biedt voor de behoefte aan identiteit, noch of het
gerechtvaardigd en legitiem is. Dan zouden we ons bijvoorbeeld de vraag stellen of de
didactische en pedagogische oplossingen - zoals het hermeneutisch-communicatief
proces, bemiddeld en ontwikkelingsgericht leren - legitieme oplossingen zijn voor het
begeleiden van leerlingen in hun identiteitsverwerving. Onze interesse ligt in de wijze zelf
waarop de werkelijkheid vandaag geproblematiseerd wordt. Bij deze actuele wijze van
godsdienst onderwijzen, willen we dan ook een 'filosofisch vraagteken' plaatsen. Met het
plaatsen van een 'filosofisch vraagteken' verwijzen we, in navolging von de wijsgerig
pedagoog M. Simons', met de historicus-filosoof M. Foucault naar een zeer specifieke
'filosofische oefening'. Het gaat erom de eigen geschiedenis te kunnen denken op een
manier die ons toelaat los te komen van wat in het denken over godsdienstonderwijs
vandaag de dag stilzwijgend wordt aangenomen. Dit 'moeten', zo kunnen we met Simons
stellen, is niet iets dat ons van buitenaf (en stiekem) wordt opgelegd of dat ons zonder dat
we er weet van hebben doet vervreemden van onszelf en ons uiteindelijk opzadelt met een
oneigenlijk (of 'slecht') onderwijs (Simons 2003, 1). Integendeel, het is iets dat we zelf
willen: we vinden het immers belangrijk dat er nagedacht wordt over identiteit (van onszelf,

' De studie die hier centraal staat is zijn proefschrift De school in de bon von heJ leven. Een cortografie van hel
modeme en aduele ondenvijsdispositiel~2003J. Buiten tol van artikelen zullen we ons ook meermaals beroepen
op een ander werk met name het boekje dat hij samen met de wijsgerig pedagoog J. Mosschelein heeft
geschreven: Globofe immuniteiJ Een kfeine cortogrofi'e von de Europese ruimte voor onderwijs ~2003f.



organisaties en instellingen). De filosofische oefening bestaat er nu juist in op zoek te gaan
naar de configuratie die dit'willen', deze'wil tot identiteit' in het leven roept.

Door de 'wil tot identiteit' zelf te her-problematiseren willen we ons afvragen voor
wie identiteit een probleem en een oplossing is vandaag. Het gaat ons dus om deze
gemeenschappelijke achtergrond waartegen identiteit als een oplossing én een probleem
verschijnt. Onze hypothese is nu dat onze bekommernis om identiteit opduikt tegen een
postorale achtergrond. Het antwoord op de vraag 'wie zijn wij voor wie identiteit een
probleem vormt vandaag?' luidt dan: wij die als leerkracht onszelf zien als een pastor en
die vanuit deze positie de leerling problematiseren als iemand die behoefte heeft aan
identiteit en die zonder onze expertise deze behoefte niet kan vervullen. Of wij die als
leerling onszelf zien als een 'schaap' dat nood heeft aan identiteit en die de leerkracht ziet
als een noodzakelijke begeleider die ons helpt deze behoeften te bevredigen. Deze
pastorale configuratie, waarin de leerkracht de positie inneemt van de pastor en de
leerling deze van het 'schaap', impliceert een bepaalde wijze van naar de werkelijkheid
kijken, met name dat identiteit als probleem en godsdienstonderwijs als oplossing een
gemeenschappelijke grond of voedingsbodem hebben. Of beter: dat het duiden van het
probleem als een identiteitsprobleem en het objectiveren van de oplossing als een
identiteitsoplossing fundamenteel met elkaar samenhangen. De vraag luidt dan: wie zijn
wij, wij die ons voortdurend moeten bekommeren om onze identiteit? Dit wil zeggen, wij
voor wie identiteit een probleem vormt vandaag alsook voor wie identiteit iets is waarover
voortdurend 'moet' nagedacht worden. Het gaat ons in deze studie over dat 'moeten',
over het gegeven dat we dat 'stilzwijgend' doen en aannemen.

Een dergelijke 'filosofische oefening' vraagt om een welbepaalde houding ten
aanzien van de werkelijkheid, die alvast een andere houding is dan de methode(n) die de
praktische theologie vandaag eigen is. Deze inleiding heeft als doel onze
onderzoekshouding alsook het onderzoeksdomein duidelijk af te bakenen. Daarbij zal
duidelijk worden dat we niet alleen een beroep doen op Foucault om onze vraag- en
probleemstelling uiteen te zetten alsook de instrumenten die daarvoor nodig zijn, doch dat
we ook onze onderzoekshouding aan hem verschuldigd zijn.

1. DE PASTORALE MACHT ALS EEN STURING VAN ZELFSTURINGEN

Dat we de werkelijkheid in termen van identiteit problematiseren en ook op die manier een
oplossing aandragen, gaat terug op een pastorale configuratie. De pastorale macht als de
relatie tussen de pastor en het éne (verloren) schaap behoort tot een analysedomein dat
Foucault omschreven heeft als gouvernementolité of bestuurlijkheid.2

2 De Nederlondse vertoling ontlenen we aan L. ten Kate en H. Manschot (Foucault 20046).
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1.1 . Pastorale macht of het besturen van mensen

In zijn analyses van bestuurlijkheid gaat Foucault op zoek naar de wijze waarop doorheen
de geschiedenis de werkelijkheid geproblematiseerd wordt en hoe een dergelijke
problematisering samenhangt met een concrete technologie om mensen te besturen
(Simons 2003, 36). Het neologisme gouvernementolité drukt precies deze idee uit door
het begrip gouvernement - het geheel van technologieën en praktijken om te kunnen
(be)sturen - en het begrip mentalité - een weten waarin expliciet over besturen wordt
nagedacht - samen te voegen.3 Bestuurlijkheid wijst dus niet op eender welke soort
machtsrelaties, maar slechts op deze relaties die het besturen van mensen als doel
hebben. Hiervoor gebruikt Foucault het Franse woord gouvernement. "cette notion étant
entendue au sens large de techniques et procédures destinées à diriger la conduite des
hommes. Gouvernement des enfants, gouvernement des 8mes ou des consciences,
gouvernement d'une maison, d'un État ou de soi-même." (Foucault 1980, 125; cf. 1982,
221). Onder gouvernement verstaan we vormen van bestuur die zich rechtstreeks richten
naar de mens en bijvoorbeeld niet op een territorium. De notie 'bestuurlijkheid' is het
instrument ('proposition de grille') om deze bestuursvormen of machtsrelaties te
analyseren: "c'est-à-dire la manière dont on conduit la conduite des hommes, ce n'est pas
autre chose qu'une proposition de grille d'analyse pour ces relations de pouvoir."
(Foucault 2004c, 192; 1978, 635-657). Besturen (gouvernet) als conduire des conduites
raakt twee aspecten aan die centraal staan in de studies van de latere Foucault en tevens
voor deze studie van belang zijn. Enerzijds duidt besturen op het leiding geven of het
sturen. Anderzijds venvijst besturen ook naar de reflexieve vorm van se conduire, wat
betekent zichzelfop een bepaalde wijze gedragen. Besturen impliceert dus het sturen of
het leiden van mensen, alsook een zelfsturing en zichzelf dus op een bepaalde wijze gaan

gedragen. Kortom, bestuurlijkheid is een analyse-instrument om specifieke bestuursvormen
te ontleden, bestuursvormen waarin men geen staat of territorium bestuurt, maar mensen
(die ook zichzelf besturen). Deze vorm van besturen kan men bijgevolg samenballen in de
formule 'sturing van zelfsturingen'.

Van deze vormen van bestuur, die zich rechtstreeks richten naar de mens, zegt
Foucault dat hun wortels liggen in de pastorale macht die van christelijke oorsprong is.
Hier staat de idee van de herder en het schaap centraal. "Als één van u honderd schapen
heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de
eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt?"

(Lc. 15, 3). Waar het herder-kudde spel slechts een idee is bij de Hebreeërs, zal dit spel
zich verzelfstandigen bij de christenen. Voorlopig volstaat het om te zeggen dat de kerk
(regimen) de institutionalisering is van de pastorale macht. We zijn dus gèinteresseerd in

de kerk als een pastorale bestuursvorm. En dus niet in de kerk in zoverre ze als organisatie
bijvoorbeeld de geloofstraditie al dan niet kan realiseren of verder kan ontwikkelen. De
kerk zien we als een unieke vorm van besturen, namelijk als een bestuursvorm die zich

3 Voor een verdere duiding van de notie gouvememento~ité venvijzen we naar Sécurité, Teriitoire et Populohón
(111-112. 373-377). Volgens Senellort gaat het echter niet om 'bestuur' en 'mentaliteit', moar eerder om een
afleiding van 'gouvernemental' zoals 'musicalité' (en musical) en dus eigenlijk ook 'bestuur-lijkheid' (Foucault
2004a, 406, noot 126).
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rechtstreeks richt naar de mens. Wat de pastorale macht onderscheidt van andere
machtsrelaties is precies haar individualiserende werking: 'le pouvoir pastoral est un
pouvoir individualisant.' ( Foucault 2004a, 132). Dit impliceert dat de herder niet alleen
oog moet hebben voor de kudde, maar ook voor elk individueel schaap uit de kudde: "le
berger doit avoir I'aeil sur tout et I'aeil sur chacun, omnes et singulatim (...)." (Ibid., 132).
Deze verbinding tussen de kudde en het schaap drukt Foucault uit met de notie omnes et
singulatim.

Kortom, de pastorale machtsrelatie tussen de pastor en de gelovige is niet te
reduceren tot een controlerende macht alleen ( het waken over de kudde), maar impliceert
ook een hele reeks aan zelftechnieken. Deze zelftechnieken zijn technieken waardoor de
mens op een bepaalde wijze over zichzelf moet~kan reflecteren (het individuele schaap).
De analyse van bestuursvormen, waarin de verbinding tussen overheersings- of
machtstechnieken en zelftechnieken aanwezig is, noemt Foucault 'bestuurlijkheid'.

1.2. Pastorale macht binnen een analytiek van bestuurlijkheid

De pastorale macht analyseren vanuit de optiek van bestuurlijkheid betekent ze verstaan
als een historische configuratie die enerzijds bestaat uit een weten of een waarheidspreken
waarin gereflecteerd wordt over het besturen van mensen en die anderzijds bestaat uit een
technologie die zich tot doel stelt mensen te besturen. Simons spreekt in dit verband over
een 'analytiek van het bestuur', waarbij de aandacht uitgaat naar de historische
voorwaarden waaronder een rationaliteit en een technologie tot stand komen, werkzaom
zijn en veranderen (Simons 2003, 50; cf. Foucault 1990, 47-49). Omdat Foucault's
studies over bestuurlijkheid nogal fragmentarisch zijn, doen we met Simons een poging
om een aantal elementen weer te geven van deze 'analytiek van besturen'. In wat volgt
gaan we kort in op de pastorale rationaliteit, de pastorale technologie en het verloren
schaap als elementen van de pastorale configuratie.

1.2. 1. Het bestuursweten of de pasto~ale rationaliteit

Als we spreken van rationaliteit dan betekent dat niet dat we hier een normatieve waarde
aan willen toekennen. Het punt is niet de rationaliteit tegenover een irrationaliteit te
stellen. De rationaliteit kunnen we het best duiden vanuit de 'problematiseringen'.
Problematiseren betekent het aannemen van een houding ten aanzien van de
werkelijkheid waarin iets verschijnt als een object van het denken. Bijvoorbeeld: in en
doorheen onze houding ten aanzien van de werkelijkheid vandaag verschijnt identiteit als
een object van denken. Verschillende concepten en argumentaties (communicatie,
levensbeschouwing, hermeneutiek, enz.) liggen in het verlengde van het denken in termen
van identiteit. Dat is nu een problematiseringsvorm: objecten verschijnen in ons denken
vanuit de welbepaalde houding die ingenomen wordt tegenover de werkelijkheid. In het
denken van de mens over zichzelf verschijnt vandaag identiteit als een probleem. Beter
gesteld: de problematiserende activiteit van het denken maakt het net mogelijk dat iets als
een object verschijnt, in dit geval identiteit. Op dat moment gaan object en het subject
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zich tegenover elkaar stellen: de mens (subject) voor wie identiteit (object) een probleem
vormt. Dat betekent dat het hier niet gaat om een werkelijkheid die wacht op een
representatie, noch om een subject als oorsprong van deze problematiserende activiteit
waarin iets als een object verschijnt. Maar om een problematiseringsvorm die zich in het
denken gegenereerd heeft en waar het subject zich tot kan verhouden. 'Subject' en
'object' gaan dus niet aan de problematiseringsvorm vooraf, maar verschijnen binnen die
bestuursconfiguratie als dusdanig. De mens problematiseert het zelf, reflecteert over het
zelf in termen van identiteit en kan zich conform de oplossing besturen tot een individu dat
identiteit in praktijk kan brengen. Want op basis van deze problematiseringsvorm
verschijnen er natuurlijk ook oplossingen of oplossingsvormen, bijvoorbeeld zekerheid,
heil, communicatieve ruimten. Het samengaan van problematiseringsvormen en
oplossingsvormen is een rationaliteit. De rationaliteit, zo hebben we gezegd, vindt zijn
oorsprong niet in een subject, maar is steeds gerelateerd aan historische praktijken. Deze
verbinding tussen vormen van weten (of objecten van het denken) en praktijken vormt het
uitgangspunt voor Foucault: "analyser non les comportements ni les idées, non (es
sociétés ni leurs "idéologies", mais les prob~ématisations à travers lesquelles I'être se
donne comme pouvant et devant être pensé et les pratiques à partir desquelles elles se
forment." (Foucault 1984a, 19).

In het pastorale bestuur is het bestuursweten de pastorale rationaliteit. De pastorale
rationaliteit is de reflectie op het pastoraat. In deze rationaliteit vinden we verschillende
begrippen terug zoals zonde, zingeving, hiernamaals, gehoorzaamheid die als object van
het denken verschijnen en die richting geven aan het besturen of het leidinggeven van de
pastor. Deze pastorale rationaliteit is dus steeds ingeschreven in een pastoraal bestuur
waarin het leiden van mensen naar het hiernamaals of de andere wereld centraal staat.
Om inzicht te venverven in deze pastorale praktijken, moeten we dus een blik werpen op

de pastorale rationaliteit of het bestuursweten. Op een bepaald moment in de
geschiedenis echter gaat de pastorale macht ook een rol spelen in andere milieus, zoals
het politieke en het pedagogische. Foucault zal dan spreken van een 'geseculariseerde
pastorale macht'. In deze bestuursvormen waarin pastorale macht speelt, is niet een
pastorale rationaliteit, maar een politieke rationaliteit ingeschreven.' De pastorale
configuratie verondert omdat er een verschuiving is van het weten. De politieke rationaliteit
is immers een 'werelds weten': een reflectie over een politiek bestuur waarvan de finaliteit
ligt in de wereld en in dit leven. Anders: niet het Rijk Gods, maar de staat is de
voonvaarde en de reden tot besturen. Vanaf de 18de eeuw kunnen we dus niet meer
exclusief spreken van een pastorale rationaliteit, maar verschijnt er ook een politieke
rationaliteit. Dit betekent een breuk: het pastoraat waarvan de finaliteit ligt in een andere
wereld of in het Koninkrijk Gods gaat gedeeltelijk over in nieuwe vormen van bestuur (de

school, de staat, maar ook de kerk), die aangrijpen op de mens in deze wereld. Het effect

' Foucault's stelling dot de kerk in de 18d` eeuw veel van haar kracht heeft verloren, zoniet verdwenen is, moeten
we lezen tegen deze achtergrond. `I'ínstitution ecclésiastique, qui a disparu, ou moins perdu sa vigueur depuis le
XVllle siècle, et la fondion de cette institutionnolisation, qui s'est étendue et développée en dehors de I'institution
ecclésiastique." (Foucault 1982a, 230). Het gaat hier om twee vormen van pastorole macht: de pastorale macht
en de goddelijke rationoliteit (kerk tot de 18d` eeuw) en de pastorale mocht gekoppeld oan een politieke
rationaliteit (kerk, staat, school na de 18d` eeuw). Of liever, om een nieuwe fase in de pastoralisering of pastorale
configuratie.
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is een seculiere pastorale rationaliteit of de 'praktische theologie'. Of beter: de theologie
verschijnt als discipline die de redenen van het menselijke handelen legt én in het
hiernomaals én in het hiernumaals. Hoewel we dus in de theologie politieke thematieken
terugvinden, is er ook sprake van een exclusiviteit: kennis die zich niet laat onderbrengen
in de politieke rationaliteit, maar daar in spanning mee staat.

Kortom, het bestuursweten, de pastorale rationaliteit en de politieke rationaliteit, is
voor ons van belang omdat ze de objecten voor het denken aanbrengt in naam waarvan
de pastor de werkelijkheid gaat problematiseren. Verschillende teksten van o.a.
kerkvaders, politici, theologen, pedagogen, concilies zullen we aanhalen die uitdrukking
geven aan dit bestuursweten. 5 Hierbij moeten we twee opmerkingen maken. Het aanhalen
van de kennis van auteurs dient enkel als illustratie voor het weten. Het gaat dus niet om
onze positie tegenover deze auteurs uit te spelen, noch om de positie van de auteur zelf,
maar om het weten, waarin iets als probleem en oplossing verschijnt, te illustreren. Ten
tweede, dit weten blijft niet beperkt tot enkele disciplines. Om uitdrukking te geven aan het
weten, doen we een beroep op verschjllende djscjpljnes. Zo kunnen we zeggen dat de
menswetenschappen, de economie, de biologie, enz. een weten mogelijk maken en
omgekeerd, dat dit weten ook op deze disciplines zal aangrijpen (Simons 2003, 51). En
dit is belangrijk: om de politieke rationaliteit aan te geven, gaat het dus niet alleen om
teksten van politici, maar zullen alle disciplines onze aandacht trekken, inclusief de
theologie.

1.2.2. Pastora~e techno~ogie

De werking van de pastorale macht mogen we niet verwarren met het heersen en
kritiekloos aanvaarden van een bepaalde leer of doctrine, noch als een passieve
onderwerping aan een gedragscode of moraal. In de pastorale configuratie is er niet
alleen sprake van een vorm van weten, maar ook van een pastorale bestuurstechnologie.
Onder deze pastorale technologie verstaan we het arsenaal van technieken (b.v.
venvoordingstechnieken, gewetensonderzoek), instrumenten (b.v. de school), apparaten en
instituties (b.v. kerk) die zich als doel stellen mensen te besturen (~bid., 52). Niet alleen
vindt de pastorale technologie aangrijpingspunten in de pastorale of politieke rationaliteit,
ook wordt het weten vertaald naar technische instrumenten. Zo wordt de pastorale
technologie in de staat of politieke bestuursvorm hervormd tot een 'politionele'
technologie. Toch vallen beide domeinen, vormen van weten en de bestuurstechnologie
niet samen.b Juist omdat ze niet samenvallen en verandering kunnen introduceren, is een
historische analyse mogelijk.

5 Wanneer we verwijzen noar teksten van kerkvaders om een bestuursweten in kaart te brengen, dan hebben we
ons zoveel mogelijk proberen te richten op de oorspronkelijke Griekse of Latijnse teksten. Deze oorspronkelijke
tekst hebben we weergegeven in de voetnoot, in de tekst zelf maken we echter gebruik van eigen vertolingen. In
andere gevallen, hebben we uitzonderlijk een beroep gedaan op vertalingen. Wat bijbelteksten betreh hebben we,
indien niet anders is vermeld, geput uit de Willibrordvertaling van 1995 zoals die tegenwoordig op het internet
staat (www.wíllibrordbijbel.nl).
6"De opening tussen beide niveaus maakt het mogelijk dat de werkelijkheid op een nieuwe wijze
geproblematiseerd kan worden, dat het denken over het te besturen domein verandert, dat zich hoarden van
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In deze historische analyse speelt de strategie een belangrijke rol. Deze strategie
verwijst naar de doelgerichtheid van een vorm van bestuurlijkheid. Bijvoorbeeld, in naam
van het Rijk Gods, vrijheid, de goede orde. Deze doelgerichtheid maakt het tevens
mogelijk dat nieuwe regimes opduiken. Zo zullen we zien, dat het bestuursregime in naam
van vrijheid overgaat in een bestuursregime in naam van het sociale. Voor het tot stand
komen van een dergelijk regime of 'strategisch complex', is de notie 'assemblage''
duidelijk. "Assembleren betekent het in elkaar zetten van elders vervaardigde onderdelen
tot bijvoorbeeld een machine." (Ibid., 54). Zo zullen we bijvoorbeeld de moderne school
in kaart brengen als een assemblage van enerzijds bestaande pastorale technieken en
anderzijds een nieuw weten waarin de mens verschijnt als object van denken.

1.2.3. Het verloren schaap: geïndividualiseerd en getotoliseerd

De pastorale technieken en instrumenten waarlangs zich een bepaald weten ontwikkelt,
hebben een bepaalde vorm van subjectiviteit of individualiteit als effect. Door te spreken
over een subject voegen we een derde element toe aan de pastorale configuratie. Waar
de rationaliteit verwijst naar het epistemologische, de technologie naar het strategische,
kunnen we het subject plaatsen op een ethisch niveau (Ibid., 55). Deze drie niveaus zijn
elk op elkaar betrokken zonder dat ze in elkaar opgaan. Voorlopig volstaat het om te
zeggen dat deze 'open ruimte' of vrijheid aangegrepen kan worden voor nieuwe vormen
van bestuur, een nieuwe wijze van omgaan met zichzelf, de ander en de wereld.e

In de vormen van bestuur is het bestuurbare object tevens een subject dat zichzelf
stuurt en zo bestuurbaar wordt. Sturing en zelfsturing hangen samen met een vorm van
objectivering: de onderwerping aan macht of leiding enerzijds en het zichzelf tot object van
denken of sturing stellen anderzijds. De term assujettisement of subjectiverende
onderwerping drukt deze dubbelheid uit: het betekent zowel de onderwerping aan de
macht als de subjectconstitutie doordat het zelf object wordt van sturing. Foucault spreekt
dan ook niet over het Subject, maar over subjectvormen als effecten van vormen van
bestuur.9 Met de woorden van Foucault: "Het is geen substantie. Het is een vorm, en deze

verzet gaon vormen die zelf nieuwe bestuursrationaliteiten ter sprake brengen, dat nieuwe bestuurstechnieken
aangewend worden of bestaande bijgesteld en verfijnd worden." (Simons 2003, 53).
' De term 'assemblage' komt van Hunter, Rose en Osborn (Hunter 1996).
e Verhelderend is het onderscheid tussen 'macht' en 'overheersing'. Machtsrelaties of verhoudingen impliceren een
opening tussen het epistemologische, het strategische en het ethische, dit in tegenstelling tot de situatie van
overheersing. Het kan nu gebeuren dat macht overgaaT in overheersing. "Soms stuit ze wel op wat men een
situatie van overheersing zou kunnen noemen, een situatie waarin de mochtsverhoudingen vastgelopen en
verstard zijn in plaats van beweeglijk en open voor de veranderingsstrategieën van de verschillende betrokkenen."
(Foucault 20046, 185).

9 Hét subject net zo min als dé macht, dé waarheid en dé wereld bestaan niet voor Foucault: het zijn geen
afspiegelingen van een oorspronkelijkheid ('Het is zoals we het zien, er is geen oorspronkelijkheid'). De
geschiedenis van het subject ziet Foucault niet als het schrijven over een verzameling van verschillende wijzen van
een oorspronkelijk zijn, maar komt tot uitdrukking in een geschiedenis van het denken. "De verhouding die je tot
jezelf inneemt wanneer je je vormt tot politiek subject dat gaat stemmen of in een vergadering het woord neemt, is
anders dan wonneer je in een seksuele relatie je verlangen tracht te vervullen. Weliswoar zijn er verbanden en
wisselwerkingen tussen zulke vormen van het subject, maar het is niet steeds hetzelfde type subject. In elke situatie
richt men andere verhoudingen tot zichzelf in. Precies in het historische totstandkomen van deze verschillende
vormen van het subject, en hun verband met waarheidsspelen, ben ik geïnteresseerd." (Ibid., 195).
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vorm is niet altijd en overal identiek aan zichzelf." (Foucault 20046, 195). Door te spreken
van subjectvormen geeft Foucault aan dat het effect van de (pastorale) bestuursvorm geen
universeel object van besturen is dat steeds en overal hetzelfde zou zijn, maar een subject
dat onder leiding van de pastor - conform de totaliteit - zelf vrijheid in praktijk brengt
(zichzelf (be)stuurt). Precies omdat het subject eerst zichzelf moet sturen alvorens het
bestuurbaar is, gaat de ethische dimensie een belangrijke rol spelen. Onder het ethische
(ethosj verstaan we de wijze waarop de mens vrijheid in praktijk brengt of zichzelf stuurt tot
een subjectvorm. Het morele, gelovige, deugdzame, zedelijke en ondernemende individu
zijn allemaal vormen van subject-zijn of effecten van vormen van bestuur.

Deze zelfsturing, zo hebben we eerder gezegd, is in de pastorale configuratie steeds
verbonden met de sturing van de pastor. In het pastorale bestuur bijvoorbeeld gaat de
pastor in naam van het Koninkrijk van God op zoek naar het verloren schaap, het schaap
echter ziet zichzelf als iemand die ernaar verlangt om conform de 'wil van God' of de
kudde te leven. Met andere woorden, de figuur van de pastor is iemand die zichzelf ziet
als de 'poortwachter':'o aan de poort van de 'ware wereld' (b.v. het goede leven, Rijk
Gods, hemel, hiernamaals, het bonum commune, samenleving) roept hij vanuit zijn positie
het schaap op om zichzelf te zien als een 'verloren schaap'. Als iemand die uitgesloten is
van de ware wereld en slechts mits de hulp van de pastor de toegang tot deze wereld kan
verkrijgen. In de pastorale configuratie wordt dit 'verloren schaap' dus steeds
geproblematiseerd als het 'geseculariseerde schaap': het zondige, ongehoorzame,
ketterse, a-sociale, onzedelijke schaap dat buiten de totaliteit of de 'ware' en 'zuivere'
gemeenschap staat. Waar de Griekse politieke macht deze ongehoorzame mensen door
de wet uitsluit, zonder er zich verder om te bekommeren, is het eigen aan de pastorale
houding om deze schapen te gaan zoeken en ze terug te brengen naar de kudde. Een
pastorale houding impliceert tevens een 'missionair elan': uitgaan naar de schapen die
verloren zijn, naar diegenen die zich bevinden buiten de ware gemeenschap. Tot slot,
willen we dit geseculariseerde schaap nog in verband brengen met 'zingeving'. Het
schaap dat buiten de orde staat, is tevens het schaap dat geproblematiseerd wordt als
iemand die de zin of de orde van het leven mist en zonder deze zin verdwaalt. Dat drukken
we uit met de 'wil tot zieleheil' en in het actuele bestuursregime met de 'wil tot identiteit'.
Net zoals zieleheil, is ook identiteit een antwoord op ons verlangen, een verlangen dat in
wezen een permanent verlangen is naar zin (b.v. heil, identiteit) als iets dat niet aanwezig
is maar nog verworven moet worden.

Kortom, de pastorale configuratie die zich aftekent door het samengaan van een specifiek
bestuursweten ( een bestuurlijke probiematiseringsvorm waarin welbepaalde objecten voor
het denken verschijnen b.v. identiteit, zingeving, zieleheil, vrijheid), een specifieke
bestuurstechnologie ( procedures en technieken waarlangs een bestuursweten zich
ontwikkelt) en een welbepoalde vorm van subjectiviteit en individualiteit analyseren we als
een historische configuratie (cf. Simons 2003, 59).

'o Deze notie ontlenen we aan Simons 2003, 383.
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2. EEN GENEALOGIE VAN DE'WIL TOT IDENTITEIT'

De pastorale configuratie impliceert een bestuurswijze waarin we de werkelijkheid ervaren
in termen van identiteit. Onze inzet ligt er niet in om na te gaan of de oplossingen die de
godsdienstpedagogiek aanreikt op deze problemen wel legitiem zijn of verantwoord.
Dergelijke houding zou impliceren actuele praktijken te analyseren op hun legitimiteit
alsook nieuwe oplossingen aan te bieden in naam van een ander principe dan dat van de
identiteit. Door het historiseren van de 'wil tot identiteit' willen we eerder aantonen dat er
ook een andere (onderzoeks)ervaring mogelijk is. Onze methode doartoe is een
genealogie.

Omdat het hier gaat om een analyse van het tot stand komen van een 'ervaring'
gaan we ook terug naar het verleden. Door aan te grijpen op het historische willen we
aantonen dat de pastorale ervaring geen 'noodzaak' is en dat de lijn van het verleden

naar het heden geen 'continue lijn' is (Ibid., 15). Want een genealogie van de pastor ziet

de geschiedenis van de pastorale macht niet als een lineair proces dat een einde kent in
het heden, maar zoekt naar breuken en discontinuïteiten om andere kleuren aan te
brengen. Deze ontstaansmomenten, effecten van verschuivingen en kenteringen van de
pastorale macht, willen we in hun acute eenmaligheid belichten. Een genealogie brengt

niet alleen breuken aan waar men een continuïteit verwacht. Het brengt ook een
continuïteit waar men vaak een discontinuïteit ziet. Zo wil deze genealogie een continuïteit

brengen in de geschiedenis van de 'wil tot identiteit', met name door ze te lezen als een

voortdurende problematisering van een 'ware' binnenwereldse toestand. Door het verloren

schaap te duiden als het geseculariseerde schaap, willen we in tegenstelling tot wat men

vandaag denkt, aangeven dat de problematisering in termen van secularisatie (en het

aanbieden van oplossingen, bijvoorbeeld identiteit) geen recent fenomeen is, maar dat dit
behoort tot de kern van de pastorale macht. Deze continuïteit drukken we uit door te
spreken van een 'pastoralisering'." Het gaat hier over een permanente beweging van het

opnemen van de pastorale macht in andere milieus zoals het religieuze, pedagogische,
politieke, sociale doorheen de geschiedenis. Deze pastoralisering krijgt verschillende

invullingen waardoor we fasen in de ontwikkeling van de pastoralisering kunnen

onderscheiden. Het zijn transformaties binnen de voortdurende problematisering van de
secularisatie, dit is het 'zuiver' houden van de kudde: zo bestuurt bijvoorbeeld de pastor in

naam van God, het hiernamaals, de waarheid, het welzijn en wordt de mens

geproblematiseerd als iemand die (nu) buiten de kudde staat en (tegelijk) zonder de kudde
niet kan leven. De pastoralisering blijft echter hetzelfde: het geseculariseerde schaap heeft

nood aan zin(geving) (in termen van zieleheil, welzijn, welvaart, vrijheid, identiteit, enz.).

Of anders, de huidige secularisering van de kerk is slechts een fase binnen de
pastoralisering: het geseculariseerde schaap wordt vandaag geproblematiseerd als

iemand die de vaardigheden mist om zelf een identiteit te verwerven en daarom (nog) niet

kan deelnemen aan de communicatie. Maar deze genealogie brengt ook een
discontinuïteit aan.

" Door te spreken van 'pastoral-isering' willen we de herhalende beweging ervan benadrukken. Het ochtervoegsel
'-isering' wijst immers op een iteratie of herhaling.
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Om deze genealogie van de 'wil tot identiteit' te schrijven, doen we niet alleen een
beroep op de historische studies en de studies van bestuurlijkheid van Foucault, maar
willen we tevens recht doen aan zijn onderzoekshouding.12 Zijn 'historische' studies, zoals
hij zelf schrijft in de inleiding van Histoire de la Sexuolité ll zijn niet het werk van een
'historicus'. Hij beschrijft ze als het protocol van een lange en doortastende filosofische
oefening die vaak opnieuw begonnen en gecorrigeerd moest worden (Foucault 1984a,
1 7). Precies omdat ze niet als bedoeling hadden een traditionele geschiedenis te schrijven,
maar een tegen-geschiedenis of een genealogie waarin de conclusies van de traditionele
geschiedenis herschikt worden en haar bronnen, alsook bronnen die binnen de
historiografie niet werden opgemerkt of als irrelevant beschouwd werden, gebruikt worden
om bestaande stellingen problematisch te maken.13 Het actuele probleemveld vormde
telkens weer het uitgangspunt. "Je pars d'un problème dans les termes ou il se pose
actuellement et j'essaie d'en faire la généalogie. Généalogie veut dire que je mène
I'analyse à partir d'une question présente." (Foucault 1984d, 674). Immers, in een
genealogie krijgt het historische maar betekenis vanuit een actuele vraag. Het gevaar is
echter, Simons volgend, dat dit uitgangspunt ondergraven wordt door het onzorgvuldig
aanwenden van Foucault's historische analyses ols middel om het heden te beg~ijpen. Zo
verliest bijvoorbeeld de pastorale macht (als configuratie van besturen en sturen) aan
historische duiding als we het aanwenden als een analyse-instrument om het heden te
beoordelen en om nieuwe legitieme vormen van pastorale macht te kunnen installeren.
"Een fout die mijns inziens steeds dreigt bij het gebruik van een archeologische of
genealogische analyse is dat Foucault's inte~p~etaties van bepaalde historische
gebeurtenissen of ontwikkelingen als methodische instructies worden gelezen." (Karskens
in Simons 2003, 16).

Enige voorzichtigheid is dus geboden in het omspringen met Foucault's historisch
materiaal. Om recht te doen aan zijn onderzoekshouding, 'gebruiken' we zijn studies als
een gereedschapskist om, net als Foucault, ook zelf een werk-elijke geschiedenis proberen
te schrijven, dit is een geschiedenis die 'werkt' of die iets nieuws mogelijk maakt. In zijn
essay Nietzsche, lo généalogie, I'histoire vat hij de specificiteit van de genealogie als
'werkelijke geschiedenis'" als volgt samen: "De genealogie wordt in die mate 'werkelijke'
geschiedschrijving als zij het discontinue in ons eigen zijn introduceert. Zij zal verdeeldheid
zaaien in onze gevoelens; zij zal onze instincten dramatiseren; zij zal ons lichaam
vermenigvuldigen en tegen onszelf opzetten". En hij vervolgt: "zij zal zich niet laten wiegen
door de geruststellende stabiliteit van het leven of van de natuur; zij zal zich niet door een

'~ De studies die hier centraal staan, zijn in het bijzonder zijn colleges over bestuuriijkheid aan het Collège de
fionce. Sécurité, Territoire, Popu~otion (1977-1978) en Naissance de lo biopotitique (1978-1979). Maar wat
onze uiteenzettingen over het pedagogische milieu betreft en in het bijzonder de houding die we in dit onderzoek
aannemen, hebben we ons naost Foucault ook uitvoerig laten inspireren door de eerder al aangehaalde studie
van Simons.
13 De traditionele geschiedenis wordt echter gekenmerkt door een finolísme of presentisme. In het finalisme,
Simons navolgend, verschijnt de relatie tussen verleden en heden tegen de achtergrond van een noodzakelijke en
continue ontwikkeling. In het presentisme gaat het, omgekeerd, om een geschiedenis van het verleden in termen
von het heden. Het projecteert bepoalde actuele inzichten en kaders (bijvoorbeeld een psychologische optiek) naar
het verleden (bijvoorbeeld primitieve rituelen), en gaat op die manier al dan niet uit von een 'metahistorische
continuïteit' of 'antropologische constante' (Simons 2003, 15; Foucault 19846, 577).
'" Hier verwijst Foucault naar Nietzsche, die de genealogie karakteriseerf als wirkliche Historie, in de zin van
'historische geest' of 'historische zin'.
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stomme hardnekkigheid tot een oud en eerbiedwaardig doel laten verplichten, alsook het
fundament waarop men haar zou willen laten rusten zal zij ondergraven en tegen haar
vermeende continuïteit zal zij strijd leveren. Want het weten is er niet om te begrijpen,
maar om te snijden." (Foucault 2004b, 96-67). Een genealogie resulteert niet in een
versterking, bevestiging, herkenning en begrip van de eigen individualiteit. Integendeel,
het gaat om de ontbinding van het Ik of de verdeeldheid in het índividuum of het
ondeelbare.

Pastorale macht hanteren we dus niet als een instrument om nieuwe en betere
oplossingen aan te brengen. Immers, het heden begrijpen we niet als een werkelijkheid
waarin er problemen aanwezig zijn die vragen om een nieuwe legitimatie, maar als een
werkelijkheid die ons oproept om ons op een bepaalde manier te gedragen. Wij zijn
geïnteresseerd in de actoren (des figures historiques)'S voor wie identiteit een probleem
vormt vandaag. Pastorale macht als de gemeenschappelijke grond waartegen iets
verschijnt als een oplossing en probleem, hanteren we als een historische configuratie of
achtergrond waartegen de bekommernis om identiteit opduikt vandaag. Met een
genealogie van de 'wil tot identiteit' willen we aantonen dat denken in termen van
identiteit slechts een fase is in een pastoralisering. Deze beweging zelf, het schrijven van
een werk-elijke geschiedenis, zien we als een vorm van kritiek (cf. Geerinck 2005b).

3. EEN CARTOGRAFIE VAN DE PASTORALISERING VAN DE KERK

Het uitgangpunt van deze studie is de adualiteit. De vraag is 'wie zijn wij, wij die
voortdurend bekommerd moeten zijn om identiteit en zingeving?'. Het gaat ons om de
configuratie waarbinnen deze problemen en oplossingen verschijnen en niet om een vraag
die een antwoord behoeft. Deze configuratie hebben we geduid als de pastorale macht.
Het betrekken van de relatie vraag en antwoord tot de pastoralisering of actualiteit, laat
zich niet in temporele zin1ó beschrijven maar in ruimtelijke zin. Hier is Simons notie van
'cartografie'" verhelderend: "Maar dit actuele veld in kaart brengen betekent niet het
presenteren van een kaart op basis van diepgravend bodemonderzoek en op basis van
een confrontatie van mensen met iets dat aan hun denken en handelen ontsnapt. Het gaat
ook niet om een soort van waarheidskaart die alle mensen op zak moet hebben en
moeten (leren) volgen om volwassen en vrij te worden en in waarheid te leven. Wat door
de kaart beschreven wordt, is niet iets dat we niet zien (of kunnen zien); het is eigenlijk

's Mel de notie 'historische figuren' wil Foucault uitdrukken dat wij een subjecNorm zijn als effect van een aontal
problematiseringsvormen en dat onze subjecNorm verandert in relatie tot ondere problemotiseringsvormen: "Ce
qu'il faut saisir c'est dans quelle mesure ce que nous en savons, les formes de pouvoir qui s'y exercent et
I'expérience que nous y faisons de nous-même ne constituent que des figures historiques déterminées por une
certaine forme de problématisations qui définit des objets, des règles d'action, des modes de rapport à soi."
(Foucault 19846, 577).
'6 Dit zou betekenen dat we op zoek gaan naar een oorspronkelijkheid ergens in de tijd. Verirekken van de relatie
vraag en antwoord (en dus ook object en subject) impliceert nu dat we niet gaan zaeken noar een
gemeenschappelijk fundament of verschillen gaan reduceren tot een eenheid. (Simons 2003, 32).
" De notie 'cartografie' ontlenen we aan Simons die daarmee verwijst naar Foucault's uitspraak, un nouvel
archiviste en naar Deleuze die de drie fasen in het werk van Foucault, met name weten, macht en subjectivering
duidt als een soort van 'topologie'.
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niets anders dan wat iedereen al weet." (Simons 2003, 33).18 De filosofische oefening
bestaat erin het in kaart brengen van wat de figuren, die behept zijn met een 'wil tot
identiteit', niet opmerken, namelijk de strategische configuratie of postorale macht die ze
in het leven roepen door vol te houden dat over identiteit en zingeving gedacht kon en
moet worden.

De bedoeling is om deze pastorale configuratie waardoor we vandaag bepaalde
problemen en oplossingen aanreiken in kaart te brengen. Dit in kaart brengen is tevens
aantonen dat de pastorale macht waarin we ons vandaag plaatsen en waarin identiteit en
zingeving als een probleem en oplossing verschijnt, slechts een bepaalde manier van
kijken naar onszelf, de ander en de werkelijkheid is. Zo geven we aan dat er dus ook
andere manieren mogelijk zijn om om te gaan met onszelf, de a~Andere en de wereld.
Nogmaals, we stellen ons hier niet de vraag of pastorale macht onderdrukkend is of
illegitiem. Dat is ze trouwens zeker niet: als bestuursvorm werkt ze bijzonder produdief in
het besturen van mensen, alsook blinkt ze uit in het rechtvaardigen van zichzelf, in naam
van het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk van de Waarheid, vrijheid, ondernemerschap, enz.
Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de pastoralisering van de kerk, met
name dat de werkelijkheid voor ons verschijnt en ingevuld wordt op een pastorale wijze.
Deze doelstelling realiseren we door het historiseren van de pastorale macht. Concreet
betekent dit dat we de fasen of transformaties in de pastoralisering in kaart brengen.

Het eerste deel De wil tot zieleheil is een kleine genealogie van het christendom
met de pastorale macht als analyse-instrument. We zullen zien dat de religieuze
gemeenschap zich op een bepaald moment, ergens in de 4de eeuw, geïnstitutionaliseerd
heeft en hiervoor gebruikt heeft gemaakt van een unieke machtsrelatie, dit is de pastorale
macht: in naam van het Koninkrijk van God bestuurt de pastor doorheen de 'wil tot
zieleheil' van elk schaap.

Het tweede deel De wil tot identiteit beslaot de actuele pastoralisering. Naast het in
kaart brengen van de actuele pastoralisering van de kerk en de staat, gaat onze aandacht
in het bijzonder uit naar de actuele pastoralisering van de (katholieke) school en het
godsd ienstond erwi js.

Tussen deze twee delen zit er een passage waarin we de school en de staat duiden
als twee nieuwe fasen in de pastoralisering van de individualiserende machtsrelatie. Door
een genealogie van het pedagogische milieu tonen we aan dat dit milieu zich op een
bepaald moment geïnstitutionaliseerd heeft in de school en daarbij gebruik gemaakt heeft
van de postorale macht. Het ontstaan van de moderne school is gerelateerd aan het
ontstaan van de moderne staat. Een genealogie van het politieke milieu toont immers aan
dat dit milieu zich geïnstitutionaliseerd heeft als een staat en daarvoor gebruikt maakt van
de pastorale macht in de school. De pedagogisering en de politisering van het pastorale
zijn elk een antwoord op de problematiseringsvorm van het geseculariseerde schaap, dat
hier niet geproblematiseerd wordt vanuit een pastorole rationaliteit maar in naam van een

'8 De filosofische 'toak' ziet Foucault als volgt: "le rdle de lo philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché,
mais de rendre visible ce qui précisément est visible, c'est-à-dire de foire apporaïtre ce qui est si proche, ce qui est
si immédiat, ce qui est intimement lié á cause de cela nous ne le percevons pos. (...) le róle de la philosophie est
de faire voir ce que nous voyons." (Foucault 1978, 540-541).
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politieke rationaliteit. Een passage is steeds een gang die we langs twee konten kunnen
doorlopen. Hiermee willen we aangeven dat de problematisering in termen van
secularisatie (het verloren schaap) geen recent of actueel fenomeen is maar behoort tot de
kern van de pastorale macht. En omgekeerd, dat de figuur van de pastor die de kudde
leidt en steeds op zoek gaat naar elk schaap uit de kudde, vandaag springlevend is.

Dit 'proefschrift' kan tevens gelezen worden als een 'proeve'.19 Het is een poging of een
voor-bereidend onderzoek om het christelijke en het religieuze op een andere wijze te
ervaren. Want deze pastoralisering vraagt ons om op een bepaalde wijze naar de
werkelijkheid te kijken en sluit zo misschien wel een andere weg af die ook het
bewandelen waard is. Anders: de pastorale wijze zou paradoxaal wel eens in de weg
kunnen staan van een andere wijze om het religieuze of het christelijke te (kunnen)
denken. Naast een genealogie van de 'wil tot identiteit', schrijven we ook een genealogie
van de pastor. Het gaat er ons hier om de contingentie van de figuur van de pastor aan te
tonen zodat we een opening creëren om de werkelijkheid, dit is de omgang met onszelf,
de a~Andere en de wereld op een andere wijze te zien~denken. Omdat ook ik deel
uitmaak van de pastorale configuratie of de wijze waarop we vandaag naar onszelf, de
a~Ander en de wereld kijken, is het tevens een zelf-onderzoek. Dit schrijven zelf is een
praxis waarin ik mezelf probeer te bevrijden van de pastorale wijze. Een bevrijding die de
weg vrijmaakt voor een nieuwe wijze van omgang met het zelf, de a~Ander en de wereld.
Voor die andere wijze (dat niet de hoofddoelstelling vormt van dit proefschrift) vormt dit
proefschrift het pro~egomenon, het algemene voonvoord. Mijn geloofsbelijdenis vormt een
nieuw begin.

19 De filosofische oefening is voor Foucoult precies het schrijven van een 'essay' (oefening of proef): "'L'essai' -
qu'il faut entendre comme épreuve modificatrice de soi-même dans le jeu de la vérité et non comme
appropriation simplificotrice d'autrui à des fins de communications - est le corps vivant de lo philosophie, si du
moins celle-ci est encore maintenant ce qu'elle était autrefois, c'est-à-dire une 'ascèse', un exercice de soi, dans
la pensée." (FoucoulT 19840, 1 b; cf. Masschelein 2004).
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DEEL 1: DE 'WIL TOT ZIELEHEIL'

Centraal in dit deel staat de idee van de pastorale macht. In deze idee verschijnt de relatie
van de ene tot de andere als een toonbeeld van de relatie tussen de herder en zijn
schaap. Hier willen we op zoek gaan naar de He~kunft van deze pastorale macht of het
herder-kudde spel. Dit deel is dan ook historisch van aard. Want als we de 'wil tot
identiteit' in het heden in kaart willen brengen, dan hebben we daarvoor het verleden
nodig. Ons vertrekpunt is immers de actuele bekommernis om identiteit. We zijn dus maar
geïnteresseerd in het verleden in zoverre het ons iets kan bijbrengen om de actualiteit te
verstaan. Dat drukken we uit met de term NerkunH, een term die Foucault ontleent van
Nietzsche. Op zoek gaan naar de Herkunft van de pastorale macht betekent dat onze
aandacht uitgaat naar de verschillende verschijningsvormen van de pastor doorheen de
geschiedenis. Spreken over verschijningsvormen impliceert dat er voor ons niet zoiets
bestaat als de oorsprong van de pastor, maar dat het gaat om een 'historisch figuur'. De
zoektocht naar de Herkunft richt zich immers niet op het vinden van overeenkomsten en
soortgelijke kenmerken tussen verschillende pastors om zo 'de pastor' te kunnen
definiëren. Het wil niet op zoek gaan naar wat individuen met elkaar gemeenschappelijk
hebben of waarin hun overeenkomsten schuilen. Integendeel, de Herkunfigaat op zoek
naar het verschil. Deze ontstaansmomenten en effecten van verschuivingen en kenteringen
van de pastorale macht opsporen, is de inzet van dit deel. Het gaat er daarbij om ze te
belichten vanuit hun acute eenmaligheid.

Concreet doen we dat in twee hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk buigen we ons
over de idee en de organisatie van de pastorale macht. Over de idee of de metafoor van
de herder die zorgt voor zijn kudde, is al heel wat inkt gevloeid. Zowel in het Oude
Oosten, alsook in het voor-christelijke Oosten getuigen teksten (maar ook beelden) ervan
dat het niet ongewoon was om de titel van herder aan koningen en koninginnen, farao's
en goden op te dragen. Ook bij de Hebreeërs vinden we deze traditie terug. Ondanks de
gelijkenissen en thema's binnen deze veelheid aan pastorale relaties in het Oude Oosten,
gaat het ons om de verschillen. De centrale vraag gaat uit naar de verschuivingen van de
pastorale relatie. Om deze verschillen en verschuivingen van de pastorale macht scherper
in kaart te kunnen brengen, gaan we ook op zoek naar andere machtsrelaties, in het
bijzonder de Griekse politieke macht. Waar deze kenteringen nog geplaatst zijn binnen de
idee van de pastorale macht, buigen we ons in het tweede hoofdstuk over een
fundamentele verschuiving van de pastorale macht. Het is het moment waarop de idee
van de pastorale macht zich gaat verzelfstandigen tot een pastoraal bestuur, dit is de kerk.
Dit ontstaansmoment willen we in kaart brengen door ons vooreerst de vraag te stellen
hoe deze pastorale macht zich gaat organiseren en vervolgens op welke wijze ze zich gaat
ontwikkelen. Aan de hand van teksten, leerstellingen, concilies, alsook kerkelijke en
theologische literatuur en praktijken willen we de werking alsook de verschuivingen binnen
de werking van het pastorale zichtbaar maken. Zo vormt de kerk hier slechts het object
van analyse voor zover ze verschijnt binnen het perspectief van bestuurlijkheid, met name
als een figuur van de pastorale macht.



HOOFDSTUK 1 : ~IET HERDER-KUDDE SPEL

In dit hoofdstuk willen we ingaan op de idee en de organisatie van de pastorale macht.
De idee van de pastorale macht venvijst naar de metafoor van het herder-kudde spel. Met
deze figuurlijke uitdrukking geven we aan dat mensen zich ten aanzien van elkaar kunnen
gedragen als een herder voor de kudde. De idee van de herder en zijn schaap is een
belangrijk thema in de christelijke theologie, de literatuur en de kunst. Dat deze idee niet
exclusief is voor het christendom, zal blijken uit een eerste punt. Daarin gaan we op zoek
naar de figuren die bekleed werden met deze titel en zij die deel uitmaken van de kudde.
Tevens geven we aan dat dit herderen van mensen een bepaald handelen of besturen
impliceert. Aan de hand van enkele teksten en verwijzingen naar herder-figuren, geven we
een aantal thema's van dit herderen weer. Opvallend is echter dat de idee van een leider
die het volk bestuurt als een herder, niet terug te vinden is buiten het Oude en christelijke
Oosten. De gedachte dat de koning moet zijn als een herder vinden we, zo zullen we zien,
niet terug bij de Grieken. Daar fungeert vooral de metafoor van de stuurman van een
schip als een omschrijving voor de koning. Zoals de stuurman het schip stuurt, zo bestuurt
ook de koning de stad. Om de uniekheid van dit herder-kudde spel op het spoor te
komen, zetten we de pastorale macht verder in contrast met de Griekse idee van besturen.
In het tweede deel van dit hoofdstuk richten we ons op de organisatie van dit herder-
kudde spel. Op een bepaald moment immers is de pastorale macht geen idee of inetafoor
meer om de relatie tussen een leider en mensen mee uit te drukken, maar gaat ze zich
organiseren. De kerk als een pastorale bestuursvorm analyseren we in een laatste punt.

1. DE IDEE VAN DE HERDER EN DE KUDDE IN HET OUDE OOSTEN

De idee van de herder en zijn kudde is geen exclusieve christelijke gedachte. Omdat het
hoeden van schapen iets is van alle tijden, is het ook niet verwonderlijk dat in het voor-
christelijke Oude-Oosten de herderstitel gebruikt werd om het leiderschap uit te drukken.
Onze interesse gaat hierbij uit naar de verschillende invullingen van de figuur van de
herder die we in het Oosten terugvinden. Naast de goden, koningen en farao's die
bekleed worden met de herderstitel, gaat ons aandacht in het bijzonder uit naar de idee
van het pastorale bij de Hebreeërs. Enkel God wordt hier omschreven als een herder voor
zijn volk. De vraag die we hier willen ontvouwen is deze naar de eigenheid en uniekheid
van dit herderspel tussen God en de mens.

1.1. Goden en koningen als een herder voor het volk

Om enig inzicht te verkrijgen in de idee van de pastorale macht, moeten we teruggaan
naar het Mediterrane of Oude Oosten. Hier vinden we de idee terug dat goden alsook
koningen, als een 'herder' zijn voor de mensen, die vergeleken worden met een kudde



schapen.20 De herderlijke zorg voor de kudde21 is deze van het toedienen van voedsel,
bedoeld kan worden water of drank, zout, voeder alsook gras en weiden. Naast de zorg
voor voedsel worden ook andere zorgen aangehaald: het kweken van jonge dieren,
bescherming tegen de bedreiging van dieven en rovers, tegen wilde dieren, ziekten en
epidemieën alsook tegen het gevaar de weg kwijt te raken en te verdwalen. Dit thema van
herderlijke zorg komt terug in heel het Mediterrane Oosten, in het bijzonder in Egypte en
Mesopotamië alsook in de Babylonische en Assyrische monarchieën. In de hoogcultuur
van de Sumeriërs in het Oude Oosten vinden we al in 3000 v. Chr. teksten terug waar de
goden aangesproken worden als 'herders'. Zo werd, aldus de Duitse theoloog Stenger, de
god Nusku, de zoon van de Maangod, als 'goede herder' aangesproken.22 Over de god
Enlil, 'kamerheer' van Nusku wordt het volgende gezegd: "Der Hirtenstab uber die Gótter
ist in deiner Hand, das Gras Icif3t du wachsen, die Gerste lëfit du wachsen." (Stenger
2002, 35). In deze zin wordt uitdrukkelijk de verbinding gemaakt tussen het'leiden' en de
'levenszorg', een verbinding die we ook elders voortdurend terugvinden. Zo klinkt het in
een Egyptische hymne over de zonnegod Amon-Rê: "O Rê qui veille quand tous les
hommes sommeillent, Toi qui cherches ce qui est bon pour ton bétail ..." (Foucault 1981,
137).23 De herder-god is degene die de levenszorg opneemt voor zijn onderdanen: het
verschaffen van eten en drinken, alsook het zorgen voor de zieken. Dat ook de zonnegod
Rê deze levenszorg verschaft, blijkt uit de volgende hymne: "Illustre compagnon de páture,
Toi qui prends soin de ta terre et la nourris, berger de toute abondance." (~bid., 137). Het
herderen van Ischtar, de 'herderin' gebeurt met bijzondere aandacht voor de zieken: "Wo
du hinblickst, wird der Tote lebendig, steht der Kranke auf." (Stenger 2002, 35). De
Egyptische hemelsgod Mechenti-irti wordt als 'herder' aangeduid wanneer hij de dode
koning (Osiris) in zijn armen sluit (Willmes 1984, 429; cf. Hieke 1997, 334; Stenger
2002, 38). Hier primeert de zorg als het geven van geborgenheid en veiligheid. Deze
diepe zorg voor het leven van de kudde is een zorg als een waakzaam zijn dag en nacht.
Een waakzaamheid die niet moe maakt: "Amun, Hirte, der schon fruhmorgens fur die
Herde sorgt, der Hungrigen zu den Kr~utern treibt. Es treibt der Hirte die Rinder zum Kraut

20 Over de metafoor van de herder in het Oosten is heel wai inkt gevloeid. We geven enkele referentiewerken
weer, die we o.a. ontlenen aan een eerder overzicht opgesteld door Van Hecke 2005; Hunziker-Rodewald 2001;
de Roger 1968; Stenger 2002; Willmes 1984; Thomson 1955; Beutler 1991; Turner 1991; Painter 1992; Heike
1997; de Moor 1982.

21 Onder de kudde verstaat men in het Oude Oosten velertei soorten vee. Het kan gaon om een groep schapen,
alsook ezels, geiten, paarden, zwijnen, gevogelte, honden (Stenger 2002, 34-35).
z2 Ook vele ondere goden worden als 'herder' of 'herderin' aangesproken: "AstralgStter wie Schomasch, der
Sonnenegott, oder Sin, der Mondgott, werden als 'Hirten' bezeichnet, die VenusgSttin Inanna~lschtar isi 'Hirtin'."
(Ibid, 35).
23 Stenger venvijst naar een 'Hooglied van de Goede herder' uit 1000 v Chr. waar de 'herder' het leidmotief is.
Het is een zonnezang voor Rê van 350 verzen lang. Een fragment: "Der Sonnegott Re ist der "gute Hirte ..., Gott,
der alle wunderbaren GeschSpfe schuf, der Hirte, der nicht ermiidet ... Die Augen, sie sehen durch dich ... Sogen
nicht die Witwen: Unser gatte bist du!, die Kleinen: Unser Vater und unsere Mutter! Die Gesichter der Armen sind
ouf dich gerichtet, der Gefangene wendet sich an dich, der Kranke ruft nach dir ...Hirt, der die Herde liebt! ... Du
bist gut zu jederman, Hirte, der die Vergebung kenntl ... Alle Geschópfe hast du aufgeweckt und ihnen die Wege
geóffnet, ihr Hirfe, du lie{3est sie aufleben und sorgst fur ihren Schutz! ... Re, du groí3er Hirte, kommt olle, ihr
Herden alle! ... Wie sch6n bist du, wenn du aufgehst. Gehst du nicht auf und Leben entsteht2" Stenger merkt
verder op dot Amon-Rê omschreven wordt als een God met 'unendlicher lebenbewahrender Kompetenz und tiefer
Freude an der Entfaltung der Lebensmóglichkeiten.' Ook wordt Rê geprezen omwille van zijn sociaal engagement
met de weerlozen alsook als een redder in nood en dreigende angst (Ibid., 42). Kortom, Rê is de herder-god die
zorgt voor zijn volk en het in bescherming neemt.
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... Amun ist ja ein Hirte, der nicht muf3ig ist!" (Beyerlin in Stenger 2002, 39). In deze
herderlijke zorg wordt de kudde getypeerd als een zelfstandigheid of (een groep van)
mensen, ook wel 'das Kleinvieh Gottes' genoemd. Zo noemt de god Enlil zich de 'herder
van de zwartkoppen', dit zijn de Sumeriërs. Waar in Mesopotamië de herder-goden vaak
hun herdersambt uitoefenen over een welbepaald volk, bijvoorbeeld de Sumeriërs, zien we
dat in de Egyptische literatuur expliciet verwezen wordt naar de 'mensen'. Muller beweert
dat in het Nieuwe rijk vanaf de 13de eeuw voor Christus, het hier niet alleen meer gaat
over de Egyptenaren maar dat ook de niet-Egyptenaren tot de kudde gaan behoren. In
een aanroeping tot Amun wordt gezegd: "Jeder, der deinen Namen nennt: du bist sein
Hirte!" De uitdrukking 'het vee van god' houdt dus voor de aanspreking van Egyptische
goden een zekere universalisering in. Het gaat om alle mensen, dat blijkt ook uit de
aanspreking van farao Amenophis III (15dP E. v. Chr.) als 'der Gute Hirte, der fur aile
Menschen wacht' (Muller in Stenger 2002, 45). Van de grote farao Ramses II (13de E. v.
Chr.) wordt gezegd: "...lebender Atum fur Agypten, guter Hirte fur die Menschen: wenn er
aufgeht, leben ihre Herzen." Ook hier wordt duidelijk dat niet alleen de Egyptenaren
behoren tot de kudde, maar alle mensen. "Inkarnierte Gott, Hirt von Millionen ... Kbnig,
Rinderhirt von Hunderttausenden, Leiter der lebenden auf der ganzen Erde!" (Muller in
Stenger 2002, 43).

Doordat de farao's jn Egypte voorgesteld worden als incarnaties van de goden, is
het vanzelfsprekend om ook de herderstitel van god over te dragen op de farao.24 De
Egyptische farao's zijn incarnaties van de god-herder en voeden de kudde van mensen en
beschermen hen tegen het kwaad 25 (Foucault 1981, 137). De koning of farao is een
herder ondergeschikt aan het herderschap van god. Met betrekking tot Mesopotamië en
Assyrië zien we dat de overgang tussen het goddelijke herderschap en het koninklijke
herderschap aangegeven wordt door de zoon van Enlil, met name Ningirsu die als herder
de kroon tooit van koning Gudea. De Etanamythe verhaalt over de aanstelling van een
koning, die niet van een goddelijke natuur is en heerser op aarde zal zijn: een koning als
herder voor het volk. "Als noch niemand Tiara und Zepter trug, die vier Weltgegenden
noch nicht erschaffen waren, (suchte Ischtar) einen Hirten fur die V~Iker, einem Kënig
suchte sie." (Stenger 2002, 36). Net als de god is ook de koning een herder voor een
groep mensen, een volk.2ó Zo wordt Sesostris III geprezen als "unsere Hirte, der Atem zu

Z" In deze ontwikkeling, die aantreedt ongeveer 1991-1650 v. Chr., wordt de farao vaak voorgesteld als een
incarnatie van of als zoon van god en komt daarmee 'naast' de godheid te staan. Zo wordt bijvoorbeeld van de
grote faroo Ramses II ( 1300 v. Chr.) gezegd: "Inkarnierte Gott, Rê fur das Land, ..." (Ibid., 43). Het is
vanzelfsprekend dat de farao de herdersrol krijgt en de herdersmetafoor dus ook op hem van toepassing wordt.
z5 Daar waar eerst het herderschap enkel betrekking had op het voeden, het bieden von veiligheid en bescherming
en de levensvreugde en schepping centraaÍ stond, worden in het begin van de 14d` eeuw v. Chr. verschillende
farao's steeds meer als waakzame en sterke herders getypeerd. De reden zou liggen in het gevaar dat komt van
de zeevolkeren, in het bijzonder de angst voor de Filistijnen. Wilmess verwijst hier o.a. naar Tutanchamon (ca.
1347~46-1337~36 v. Chr.), Haremhab (ca. 1332-1305 v. Chr.), Sethos I (ca. 1305-1303 v. Chr.), Merenptah
(ca. 1224-1214 v. Chr.), Ramses III (ca. 1193-1162 v. Chr.), Ramses IV (ca. 1163-1156 v. Chr.) en Ramses V
(co. 1156-1152 v. Chr.). Ook met betrekking tot de kudde tekent er zich een verschuiving af: als gevolg van
Hyksos (1674-1567 v. Chr.) staat niet alleen meer de Egyptenaar centraal maor slaat de kudde ( 'Kleinvieh') op
alle (ook vreemde) mensen (Willmes 1984, 430).
zb Vanaf de 12~` dynastie worden ook in Egypte koningen en koninginnen omschreven met de titel 'herder'.
Koningin Hatsjepsut (1516-1484 v. Chr.) noemt hoarzelf 'degene die hij (- de god Amun) heeft uiiverkoren tot
herder von Egypte, tot hoeder van het volk.' Zie ook de omschrijving van Amenhotep II (1450-1425): "Hij (Amun)
heeft mij tot herder van dit land gemaakt, omdat hij wist dot ik het voor hem zou leiden." (de Moor 1982, 37).
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geben versteht". En in dezelfde lijn wordt farao Amenophis III (1500 v. Chr.)
aangesproken als "der Gute Hirte, der fur alle menschen wacht ... der Herr der Nahrung
... der Schutzer des Furchtsamen, auf dessen Mund der Lebensodem ist." (Ibid., 42-43).
Ook uit de Assyrische en Babylonische monarchieën kunnen we tal van voorbeelden
aanhalen waar de koning getypeerd wordt als een herder voor zijn kudde en
ondergeschikt is aan de god-herder die zijn troepen aan de koning in kwestie heeft
toevertrouwd. De eerste koning die in Mesopotamië de eretitel 'herder' draagt is, zoals we
eerder aanhaalden, Gudea van Lasasj (2141-2122 v. Chr.): 'Erkorener Hirte im Herzen
Ningirsus' (Ibid., 36; cf. de Moor 1982, 37; Willmes 1984, 425). Zijn opvolger Schulgi is
'der Hiiter und Hirte der Schwarzkëpfigen'. Waar eerst de god Enlil de titel kreeg van
herder van de zwartkoppen, zien we nu dat dezelfde titel overgenomen wordt door de
koning: hij is de herder van een volk. God is de herder van zijn schapen, en op dezelfde
manier verhoudt ook de koning van Mesopotamië zich tot zijn mensen. Als herder neemt
hij de zorg op voor de kudde die hem door god is toevertrouwd en dient hij de kudde in
bescherming te nemen.27

We kunnen stellen dat het herderschap een bepaald type verhouding uitdrukt
tussen god en de mensen, waar ook de koning in deelneemt.28 Het opnemen van de
herdersrol door de koning of farao naast de herder-god was evident: de grote goddelijke
herder vertrouwt het herderschap toe aan de koning of farao.29 Zo noemt de beroemde
Oud-Babylonische koning Hammurapi (1800 v. Chr.) zichzelf 'herder' en 'de door (de
god) Ellil geroepene' die de mensen moet herderen: "Die zersprengte Bevólkerung von
Sumer und Akkad sammelte ich, Speise und Trank bot ich ihnen dar, mit Segen und Fulle
weidete ich sie ... ich sammelte die zerstreuten Bewohner." (Stenger 2002, 37; cf. de
Moor 1982, 37). In het Oude Oosten wordt de metafoor van de herder gehanteerd om
het besturen van mensen uit te drukken: besturen is als het herderen van de kudde. Het
bestuur kenmerkt zich door een bepaalde verhouding tussen de herder-god en de kudde-
mensen waaraan ook de herder-koning~farao deelneemt.

1.2. De herder-God bij de Hebreeërs

Maar het zijn vooral de Hebreeërs, zoals we weten, die het herder-kudde spel verder
ontwikkeld en uitgediept hebben. Fundamenteel is hier dat de verhouding herder-kudde
een exclusieve religieuze verhouding wordt.3D "Wer also von Jahwe als dem Hirten spricht,

Z' "Dan wurde die Berufsbezeichnung 'Hirt' auf den Kdning iibertragen, da sowohl der Hirt als auch der Káning
iiber Lebewesen herrscht und fur diese sorge mufi." (Willmes 1984, 426).
2B "Bei der uberiragung des Titels 'Hirf' auf die K6ninge muf3te aber auch des Verhi)Itenis der Káninge zu den
Gótter berucksichtigt werden. Der Ki)nig galt als von den G~tter Berufener, er erhielt von ihnen auch den
Hirfenstab. Auflehnung gegen den Ké7nig bedeutet daher zugleich Auflehnung gegen die Gótter. Die G~tter selbst
wurden jedoch ebenfalls als Hirten bezeichnet." (~bid, 426).
~9 J. de Moor verwijst hier noar een inscriptie van Merodach-boladon II (721-710 v. Chr.): "Asari (de god
Morduk), de koning der goden, noemde duidelijk diens naam voor het herderschap over Sumer en Akkad, toen hij
met eigen mond sprak: 'Deze moet de herder worden, die de verstrooiden bijeen brengt'." (de Moor 1982, 37).
'o Crucioal is dat de verre en afstandelijke god of goden ploatsgemaakt hebben voor de ene nabije God Jahwe:
God spreekt mensen aan. Maar juist door zijn nabijheid wordt ook de radicale andersheid van God, degene die
letterlijk 'tegenover de mens staan', benadrukt. Dit wordt uitgedrukt door de term 'heilig'. Het Hebreeuwse woord
voor 'heilig' kodosj betekent 'andersheid' of een radicaal 'gescheiden zijn van'. Zo openbaarf Jahwe zich in hei
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der spricht von einer besonderen Beziehung Gottes zu seinem Bundesvolk." (Stenger
2002, 45). De relatie tussen God en zijn volk wordt omschreven als deze van de herder
tot zijn kudde.31 Aan God alleen komt de eretitel van 'herder' toe.32 Geen enkele
regerende koning, uitgezonderd David, grondlegger van de monarchie, krijgt de titel van
'herder'.33 Sommige profeten worden sporadisch getypeerd als de handen van God, die
de kudde in goede banen moeten leiden, maar nemen niet deel aan de pastorale relatie
tussen God en het volk.34 Nergens worden ze getypeerd als herders, die ondergeschikt
aan de herder-god de kudde moeten leiden. Opvallend zijn de verwijzingen naar'slechte
herders'. Het gaat dan over slechte koningen die hun kudde verwaarloosd hebben, geen
voedsel hebben toegediend, noch bescherming hebben geboden.35 Wanneer er sprake is

Exodus verhoal: als de transcendente andere. "De Sinai was geheel in rook gehuld omdat de Heer in vuur was
neergedaald. De rook steeg omhoog ols de rook von een smeltoven. Heel het volk was met ontzetting geslagen."
(Ex. 19, 18). Jahwés verschijning op de berg Sinaï opent de kloof tussen God en mens. In zijn werk Dos Heilige
karakteriseert R. Otto deze angstwekkende ervaring van de tronscendente werkelijkheid als een mysterium
tremendum et fascinons. Hierin lag de radicaliteit of andersheid van Jahwe in vergelijking met andere goden:
"Boven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk, en alle mensen in het kamp beefden von
angst." (Ex. 19, 16) Jahwe's openbaring heeft een verpletterende werking dat het hele lichaam beefde. Dat voelde
ook de profeet Amos: "de leeuw heeft gebruld: wie zou er niet vrezen? De Heer God heeff gesproken: wie zou niet
profiteren?" (Amos 3, 8). Amos moet profeteren wont hij had geen zeggingsschap meer over zichzelf: het was God
die door hem sprak.
37 Cf. Ez. 34, 31: "U bent toch mijn schapen, die ik weid; u bent mijn mensen en ik uw God - Godssproak van de
Heer." (cf. Ps. 95, 7; 100, 3).
32 In het Oude Testament wordt alleen God 'herder' genoemd. Zie o.a. Gen. 48, 15; Ps. 23, 1-4; 80, 2; Jes. 40,
1 1; Jer. 31, 10; Ez. 34, 1 1-1 b, Zach. 1 1, 4-14.
33 De Moor stelt dat er in de teksten van Kanaiin (voor zover ze vandaag gekend en onderzocht zijn) nergens
sprake is van een herder-koning. De eretitel 'herder' wordt in het Oude Testament nergens toegepost op een
regerende koning van Israël. Zelfs David wordt, aldus de Moor, enkel in letterlijke zin 'herder' genoemd. De Moor
venvijst hier naar een gelijkaardig verschijnsel. Net zoals de titel 'herder' wordt ook het epitheton rp' (heler,
heiland) in Israël, in tegenstelling tot de omringende volkeren, niet toegepast op de koning, maar enkel op God
(de Moor 1982, 37-38 (noot 13)). De titulatuur von Dovid zouden we tevens kunnen lezen tegen de achtergrond
van Oud-Oosterse koningsideologie: David als grondlegger van de monarchie, krijgt van God als eerste monorch
de titel 'herder'. In Psalm 78, 70-72 lezen we: "Op David zijn dienaar op hem viel de keus, hem haalde Hij weg
uit de schaapskooi, van achter de zogende beesten vandaon, om Jakob zijn volk te weiden en herder te zijn van
Israël, zijn eigendom. Hij weidde hen dan ook met een zuiver hart, en hij leidde hen met bekwame hand." Ook in
Ez. 34, 23 wordt Dovid omschreven als een herder: "Dan zal Ik over hen één herder aanstellen die hen weiden
zal: mijn dienaar David. Die zol hen weiden, die zal hun herder zijn." Vgl. 2 Sam. 7, 7-8; 2 Sam. 5, 2; 1 Sam 1 b,
11; 17, 34 en Ps. 151. Hiermee willen de auteurs van het Oude Testament een distantie inroepen tussen de
titulatuur van de oordse herder en God als herder. Het beeld van David als herder gaat dan terug op een
pastorale relatie tussen God en het volk waarin ook (heidense) koningen deelnemen.
34 De profeten die hier aangesproken worden zijn slechts de handen van God. Zij worden nergens 'herders'
genoemd, noch wordt aan hen de kudde van God volledig toevertrouwd. In de eerste verzen van zijn boek stelt
Amos zich wel voor als 'schapenfokker' maar verder zonder enige verwijzing noar een pastorale relatie. In 7, 14-
15 omschrijft hij zichzelf als profeet, niet als herder. In het tweede boek van Samuel lezen we verder nog over
'rechters' van Israël die aongesteld zijn om mijn volk te hoeden. Ook hier is geen sprake van een pastorale macht,
doch von een politieke macht. Andere voorbeelden zijn deze woar God mensen aanspreekt als zijn servus of
'dienstknecht' (b.v. Jakob in Jes. 44, 1), de.rterom of 'rechterhand' (b.v. Kores in Jes. 45, 1), eledus of
'uiiverkorene' (b.v. Jakob in Jes. 44, 2). Zij zijn allen werktuigen von God.
35 Bijvoorbeeld in Ez. 34, 1-b: "Het woord van de Heer werd tot mij gericht: Mensenkind, profeteer tegen de
herder van Israël, profeteer en zeg tegen de herder: "Zo spreekt de Heer God: Wee de herders van Israël die
zichzelf weiden. Moeten de herders niet hun schapen weiden? U eet het vet, u kleedt zich met de wol, u slacht het
vetgemeste dier, moar u weidt de beesten niet. Het zwakke dier geeft u niets om aan te sterken, het zieke dier
geneest u níet, het verwonde dier verbindt u niet, het verdwaalde dier brengt u niet terug en het verloren dier zoekt
u niet; u behondelt de dieren hard en ruw. Ze raken verspreid omdat ze geen herder hebben, ze dienen als
voedsel voor de wilde dieren of raken verdwaald. Mijn schapen dwalen rond over alle bergen en hoge heuvels;
over heel de oarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar ze vraagt of ze zoekt."
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van slechte herders, dan richt men zich op slechte koningen in het algemeen.3ó Nergens
vermeldt men individuele koningen. In het boek van Jeremia wordt vaak venvezen naar
deze slechte herders en het feit dat ze hun kudde verwaarlozen. "Mijn volk was een
verloren kudde schapen, door zijn herders misleid. Het zwierf rond in de bergen, het
raakte verdwaald en vergat haar kooi." (Jer. 50, 6; 12, 10, cf. 10, 21; 2, 8). Deze slechte
herders, die Gods kudde moeten weiden, worden door God zelf aan de tand gevoeld.
"Wee de herder die niet deugt, die de schapen in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm
treffen en zijn rechteroog: zijn arm zal volledig vergaan, zijn rechteroog helemaal
verduisteren." (Zach. 1 1, 1 7). Even verder in de tekst spreekt God weer: "Tegen de
herders ben Ik in woede ontbrand en de bokken zal Ik weten te vinden." (Zach. 10, 3; cf.
Jer. 25, 34). De slechte herders zijn de koningen, rechters, profeten, militairen die niet
zorgen voor de kudde van God. Zij laten de kudde in de steek, zodat ze op zichzelf
aangewezen is en verdwaalt. Deze slechte herders kunnen zich niet verantwoorden voor
God. God staat enkel de goede herder bij. "De wind zal al je herders hoeden" (Jer. 22,
22). Maar de verhouding tussen God en zijn kudde is complexer dan dat. God was niet
alleen een herder, soms handelt hij ook als een wetgever. Op verschillende plaatsen lezen
we dat God zich keert tegen zijn volk, boos is of de kudde verwaarloost. Hieruit blijkt dat
het herder-kudde spel niet de enige idee was waarmee we de relatie tussen God en de
kudde, de Hebreeërs, kunnen typeren: waar God zijn volk vervvaarloost, treedt hij niet op
als een herder voor zijn kudde maar als een wetgever die heerst over een groep
onderdanen.37

36 Onder slechte herders worden ook herders verstaan buiten Israël. Bijvoorbeeld Jesaja 13, 14: "Opgejaagd als
gazellen, als schapen die niemand bijeen houdt, keert iedereen terug naar zijn eigen volk en vlucht naar zijn eigen
land." De schapen worden hier de buitenlanders bedoeld die onder de metropool Babel verblijven en nu verjaagd
worden als schapen om terug te keren naar hun eigen herders. In de vraag, gesteld in Jeremia 49, 19 'Want wie
is Mij waardig, wie kan Mij ter verantwoording roepen, welke herder kan tegen Mij op~' klinkt door dat zelfs geen
buitenlondse herderlijke macht het kan opnemen tegen God de herder. In het boek Nahum wordt venvezen naar
militairen als slechte herders: "Uw herders zijn ingeslapen, koning van Assur. Uw keurtroepen liggen te rusten, uw
volk is verspreid over de bergen en niemand brengt het weer bijeen." (3, 18).
37 De Tilburgse exegeet P. Van Hecke toont in zijn artikel 'Pastorol metaphors in the Hebrew Bible ond its Ancient
Neor Eostem Contexf aan dat de metafoor van de herder, de pastorale metofoor, op verschillende plaatsen in de
bijbel bevraagd, ontkend en zelfs omgekeerd wordt. "This means - and here my analysis differs from that of other
autors - that I have not only studied the texts in which God is described os a shepherd, but also the pericopes in
which he is depicted as a sheep owner and even os an anti-shepherd, as a wild animal threatening the flocks or as
a sloughterer of animals." (Van Hecke 2005, 200). Hij bestudeert deze pastorole metaforen (in alle teksten waarin
de relatie tussen God en mens is beschreven met betrekking tot het domein van het pastoraat) omdat hij wil
duidelijk maken hoe mensen de relatie tussen God en de mens conceptualiseren. Wat Van Hecke aantoont, is ons
inziens, niet dat de omkering of ontkenning von de pastorale metafoor ons iets meer kan zeggen over het
herderschopvan God, maar wel dot deze metaforen geen'pastorale metaforen' zijn omdat God hier geen pastor
is, maar wetgever. De goede herder is hij die dag en nacht waakt over de kudde in zijn geheel als elk lid ervan,
het te eten geeft en ze beschermt. In de venvijzingen die Van Hecke aangeeft als 'pastorale metaforen', handelt de
goede herder juist niet als een herder voor de kudde. Precies daarom zijn het o.i. geen postorale metaforen. In
Hosea 4, 16 lezen we: "Als een rebelse koe, zo rebels is Israël en de Heer zou het moeten laten grazen als een
lam in het wijde veld." Uit dit citaat blijkt dat God niet de Goede herder is die zich opoffert voor de kudde.
Integendeel, hij zorgt niet meer voor de kudde indien deze niet wil gehoorzamen aan zijn wil. Hier is meer sprake
van een God als wetgever dan ols een goede herder. Hosea stelt het herderschap retorisch in vraag - moet God
echt Israël herderen als het zich gedraagt gelijk een weigerende koe - woaruit blijkt dat de relatie tussen de herder
en zijn kudde er níet één is van toewijding en opoffering maar van gehoorzaamheid aan de wil van de God, de
wetgever. Neem Hosea 13, 5-8: "Ik was het, die u in de woestijn ols de mijne gekend hebt, in dat verschroeide
land. Zo goed was hun weidegrond dat zij verzadigd werden. Maar toen zij verzadigd woren, werd hun hart
hoogmoedig; zo zijn ze Mij vergeten. Ik ben voor hen als een leeuw geworden, Ik loer als een partner langs de
weg. Ik val hen aon als een berin die van haar jongen beroofd is, en ik rijt hen borstkas open; als een leeuwin
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Samenvattend kunnen we stellen dat de herderlijke of pastorale relatie in zijn volledige en
positieve vorm bij de Hebreeërs enkel betrokken wordt op God en zijn volk. Jahwe is de

enige herder, hij leidt zijn volk, geholpen door de handen van zijn dienaren. Deze
dienaren zijn niet alleen de profeten, bedoeld zijn ook de voorvaderen of aartsvaders van
Israël. In Psalm 72, 21 lezen we: "U hebt uw volk als een kudde geleid, aan de hand van
Mozes en Aëron". En in Psalm 80, 2 staat geschreven: "Aanhoor ons, U die Israël weidt,
U die Jozef voorgaot als een herder zijn kudde. U die troont op de kerubs, verschijn in uw
schitterend licht ...". "Ja, Uw volk zijn wij, de kudde die U leidt." (Ps. 79, 13a). "Erken
toch, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, wij behoren Hem toe. Wij, zijn volk en de
kudde, door Hem geweid." (Ps. 100, 3). Nergens worden deze dienaren echter
opgenomen in de pastorale structuur zodat we kunnen stellen dat het herder-kudde spel
enkel het spel is tussen God en het volk.

1.3. De herder en de kudde in de Griekse literatuur

De pastorale relatie tussen de éne God Jahwe en zijn kudde, is een relatie die we enkel
terugvinden in het voor-christelijke Oude Oosten, namelijk bij de Hebreeën. Om de

specificiteit van dit herder-kudde spel aan te geven, gaan we op zoek naar andere vormen
van machtsrelaties waar er geen sprake is van pastorale macht. Dit brengt ons bij het

Griekse denken. Hoewel de god bij de Grieken wordt geconsulteerd, met de vraag de

stad te beschermen of tussen te komen, zal hij nooit de 'mensen' in de stad leiden, zoals
een herder zijn kudde. In wat volgt willen we de pastorale macht confronteren met het
Griekse denken om de eigenheid van het herder-kudde spel in kaart te brengen. Maar de
figuur van de herder is niet helemaal afwezig bij de Grieken. Of het hier nu gaat om de
idee van de pastorale macht, is de vraag die we proberen te beantwoorden in een tweede

punt. Een bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar die teksten van Plato waarin hij de
herder ter sprake brengt.

verslind Ik hen, zij worden door wilde beesten verscheurd." Ook hier moeten we ons niet laten misleiden. De tekst
insinueert dat God een herder is voor de kudde Israël. Maar niets is minder waar: welke goede herder keert zich
tegen zijn eigen kudde, is jaloers en verslind hen2 Ook hier moge duidelijk zijn dat de metafoor van de goede
herder niet op gaat: God handelt hier als een wetgever, Zijn woede is te begrijpen vanuit een volk dot de troon
verwerpt. Ook in de laatste iwee verwijzingen uit het Oude Testament die Van Hecke geeft, kunnen we
gelijkaardige conclusies opstellen. In Amos 3, 12 staat: "Zo spreekt de Heer: 'Zoals een herder uit de muil van
een leeuw een poar schenkels redi, of een stuk oor, zo worden de zonen van Israël gered, die daar in Samaria
zitten, op de hoek van het bed, het Damascener rustbed." In deze verwijzingen klinkt het sterkst door dot God
geen goede herder is: Hij is niet in staat zijn kudde te redden van de dood. De opmerking die Van Hecke, zich
beroepend op Seeligman, zelf geeft over het Hebreeuwse werkwoord '~Y]' ('redden') bevestigt onze stellingnome:
deze technische term in het pastorale recht, zou in deze context erop wijzen dat de herder onschuldig zou zijn aon
het verlies van zijn dieren. Welke goede herder trekt zich immers terug von de verantwoordelijkheid over de
kudde2 Ook hier is God geen herder en verhoudt hij zich op een andere manier tot zijn volk. De lootste verwijzing
die Van Hecke aanhaalt, komt uit Klaaglied 3, 1-b en luidt als volgt: "Hoe heb ik onder de slagen van zijn toorn
geleden. In de donkerste duisternis heeft hij mij gedreven. Hij keert zich tegen mij, elke dag weer. Mijn vlees en
mijn huid teren weg, Hi~ heeft mijn beenderen gebroken. Een muur van bitter lijden heeft hij om mij heen
gebouwd. Hij liet mij in duisternis wonen, als dood voor altijd." De goede herder zorgt voor het welzijn van de
kudde olsook van elk schaap uit de kudde. Dat God hier niet het welzijn von het individuele schaap op het oog
hod maar de dood, spreekt voor zich. Met de bespreking van deze verzen hebben we willen aantonen dat God in
geen van deze verwijzingen als een goede herder is voor zijn volk. In deze verzen gaat het niet om een pastorale
metafoor. Er is hier wel sprake, en daor zijn we het met Van Hecke mee eens, van een andere relatie tussen God

en zijn volk. Geen herder-kudde spel, maar een spel tussen de wetgever~soeverein (God) en het lond (Israël).
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1. 3. 1. Thema's van hetpastorale

De herder, die de macht heeft over zijn kudde schapen, is zoals gezegd, afkomstig uit het
mediterrane Oosten en werd vooral door de Hebreeërs verder ontwikkeld. Hier verschijnt
het herder-kudde spel als een specifieke religieuze of pastorale relatie tussen de ene God
en het volk. Deze idee van de herder-God en zijn kudde-volk wordt in de Hebreeuwse
teksten, Foucault volgend, gekenmerkt door een aantal thema's die we niet terugvinden in
de Griekse denken (Foucault 1981, 137-139; 2004a, 129-133). In controst met het
handelen van de Griekse koning en de stad, willen we nu de specificiteit en uniekheid van
de idee van de pastorale macht weergeven.

Een eerste thema in het pastorale is dat de macht van de herder niet uitgeoefend
wordt op een bepaald territorium, maar een macht is die per definitie uitgaat naar een
'kudde'. Meer bepaald, op een kudde in beweging, een kudde die onderweg is en niet
verzameld is in een stad.38 Waar de Griekse god een territoriale god is en zich vestigt in
een tempel in een stad, is de herder-God degene die zijn kudde verzamelt en meetrekt
met zijn schapen. 39 De herder-God zorgt voor een groep in beweging of een

3e In de brief aan de Hebreeën vinden we een passage terug waarin ( het volk van) Mozes gekenmerkt wordt als
paroikon (pora: noost en oikos huis). Ze worden hier'vreemdelingen of voorbijgangers' (napoíxmv) genoemd, op
doorreis naar hun voderland: "In geloof zijn zij allen gestorven; zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd wos.
Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op
aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden zij
heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, maar hun
verlongen ging uit noar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd
te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd." ( 1 l, 13-16). In vers 11, 9 vinden we de werkwoordvorm
van poroikonterug. De kudde zijn de vreemdelingen, zij die op doorreis zijn en ( nog) niet verzameld zijn binnen
de muren van een stod. In een ongepubliceerde lezing verwijst de Tilburgse exegeet H. Van Sandt naar enkele
bronnen buiten de bijbel woor het volk van Mozes als 'voorbijgangers' wordt omschreven. We geven ze hier kort
weer. Venvijzend naar Leviticus 25, 23 ( 'Wont het land behoort aan Mij; u bent er vreemdeling en gasten') legt
Philo von Alexondrië uit: "voor God zijn zij [alle schepselen] vreemdelingen en voorbijgongers [aapoíxtuv of
paroikon]. Wont eenieder van ons is in deze wereld gekomen als in een vreemde stod, waaraan hij voor zijn
geboorte geen deel had, en eenmaal in deze stad terechtgekomen, leeft hij er als voorbijganger [zrapo{Ket], totdat
hij het hem toegemeten aantal levensjaren heeft vol gemaakt.' ( De cherubim 20). En in De confessione linguorum
staat er "Daarom worden al diegenen die volgens Mozes wijs [ao~oí of sopho~J zijn als voorbijgangers
[napoixoGvxsS] voorgesteld. Hun zielen bereiden zich niet voor op een definitieve emigratie uit de hemel maar ze
zijn gewoon om op reis te goan naar de aardse natuur omdat ze groag willen zien en leren. En wanneer ze dan
tijdens hun verblijf in lichamen al het waarneembare en sterfelijke door deze [lichamen] hebben aanschouwd,
keren ze daarheen terug waarvandaan ze vroeger gekomen zijn. Zij beschouwen de hemelse plaats, waarin ze als
burger wonen, als vaderland [naTpíSa of potrido] terwijl zij de aardse streek waarin ze als voorbijgangers verbleven
[Ev ~ ~capwx~aav], als buitenland [i;évqv] zien" (77-78). Een laatste bron die Van Sandt vermeldt, is de Briefaon
Diognetus van de Apostolische Kerkvaders. Daar lezen we: "Maar tenvijl ze wonen in Griekse en niet-Griekse
steden - al noar gelang ieder werd toebedeeld - en ze de gewoonten van het land volgen in kleding en voedsel en
in andere zaken van het dagelijks leven, vertonen ze toch een wonderbaarlijke en algemeen erkende vreemde
levenswijze. Ze wonen in hun eigen land maar als voorbijgangers [nápoixoi]. Ze delen in alles mee als burgers
maar hebben olles te lijden als buitenlanders [i;évoi]. Elk vreemd land is hun vaderlond en elk land is hun vreemd
... Ze vertoeven op aarde maar ze hebben hun tehuis in de hemel." (5, 4-5. 9). Verder vinden we afgeleiden van
het woord poroikon nog terug in het Nieuwe Testoment: Ef. 2, 19; 1 Pet. 2, 1 1; 1 Pef. 1, 17; Hand. 7, 6. 29; 13,
7.
39 Jer. 23, 3: "Ik breng de overgebleven schapen bijeen uit alle landen waarheen Ik ze heb gedreven. Ik breng ze
terug naar hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk." Cf. Jer. 31, lOc-e: "Hij die het volk van Israël
verstrooid heefr, brengt het ook weer bijeen. Hij hoedt het zoals een herder zijn kudde." Of Micha 2, 12-13: "Ik
zol u somenbrengen, Jakob, voltallig samenbrengen. Ik zal hen verzomelen de rest van Israël. Ik drijf hen bijeen
als schapen in de omheining, als een kudde op haar weidegrond: het zal er gonzen van de mensen. De
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rondtrekkende kudde. Zo leidt de God van Mozes de kudde weg en wijst hen de weg
doorheen de prairies en woestijnen. "o Tegenover de god(en) van de Grieken die 'heersen'
binnen de vier muren van de stad (intra muros), staat de herder-God die wegtrekt en
meetrekt met de kudde. Op te merken valt tevens dat waar de Griekse goden de oarde
bezitten en de koning kan regeren over de stad, deze verhouding in het pastorale anders
ligt. De herder-God geeft en belooft land aan zijn kudde, dit wil zeggen hij geeft zijn
mensen 'grond' onder de voeten." Eerste kenmerk, dus: waar de Griekse god zijn macht
uitoefent over de eenheid van een territorium of een stad, buigt de pastorale macht zich
over een veelheid in beweging, een groep rondtrekkende mensen (Foucault 2004a, 130).
Een tweede thema is het verzekeren van het welzijn van zijn kudde. De pastorale macht is
'un pouvoir bienfaisant' (Ibid., 130). Hoewel ook de Grieken van hun god zeggen dat
deze de stad kan redden en de stad dient te beschermen tegen het kwaad, is de manier
waarop de herder-God zorgt voor zijn kudde totaal verschillend van de manier waarop de
Griekse god dit doet. De herder zal niet alleen zijn kudde redden in tijden van nood en
haar beschermen tegen gevaar, hij neemt ook de dagelijkse zorg op zich. Hij voedt zijn
kudde, voorziet eten en drinken, zorgt voor lijdenden en armen, brengt haar naar veilige
oorden, leidt haar naar mooie en groene weiden, brengt ze terug naar de schaapskooi.42
De zorg die de herder toedient, is een heilzame zorg: ze heeft als doel het welzijn en heil
van de kudde. Het einddoel van de zorg is dus de kudde zelf. Zo kunnen we stellen dat de
herder-God de kudde leidt met een specifiek 'plan'.43 De Grieken kennen deze zorg niet:
wanneer de Grieken het hebben over het welzijn of het goede dan verwijst dat naar het
goede als object van de soevereiniteit. Dit objed is niet het levensonderhoud, dat bij de
Grieken immers geen zaak van de polis is, maar de lex supremo. De soeverein bestuurt
geen mensen, maar heerst door de wet. Wat de staat samenhoudt, is de wet en niet de
soeverein. Want ook al neemt de soeverein de beslissingen, toch valt de staat niet uit
elkaar als hij voor enige tijd afwezig is om bijvoorbeeld een oorlog te voeren. Juist omdat

boanbreker gaat voorop: zij breken uit, zij komen de poort door en trekken naar buiten, Hun koning schrijdt voor
hen uit: de Heer gaat voorop."
"o God, is de wore herder die zorgt voor zijn kudde, het volk Israël. Het Exodusverhaol geeft de centrale idee weer
van het handelen von God als herder. Daorin lezen we hoe God zelf zijn volk bevrijdt uit Egypte en hen door de
woestijn leidt naar het Beloofde Land. De leidende God trekt zijn volk dog en nacht. "De Heer ging voor hen uit;
overdog in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, s'nachts in een vuurzuil, om hun licht te zijn. Zo konden
zij dag en nacht doortrekken. Nooit week overdag de wolkkolom en s'nachts de vuurzuil van de spits von het
volk." (Ex. 13, 21-22). God zelf gaat vooruit, hij is de spits, hij geeft de richting aon. Cf. Ps. 78, 51-52: "Maar zijn
volk zette hij in beweging als schapen, hij joeg hen voor zich uit als een kudde in de woestijn. Hij leidde hen veilig,
zij waren niet bang: door de zee werd hun vijand verzwolgen." (cf. 77, 21; Jes. 40, 1 1).
"' Dat God in de eerste plaats de herder is die zijn volk beschermt tegen gevaren en hen in veiligheid brengt,
maakt het verhaal van de splitsing van de Rietree duidelijk. God brengt zijn volk in veiligheid door de zee te
splitsen en de Egyptenoren te loten verdrinken. "Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer Íiet die
hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij moakte van de zee droog land en de wateren
splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, tenvijl de wateren links en rechts von hen
een wand vormden." (Ex. 14, 21-22). Het is God die de zee opent en de Israëlieten redt van de Egyptenoren die
hen achtervolgden. De termen 'lond' en 'water' symboliseren het optreden van God ols herder: waar het water
symbool staat voor verdrinking, ondergong en dood, is he1 'land' symbool voor stabiliteit en veiligheid. God redt
zijn volk door hen te leiden, dit wil zeggen door hen vaste grond onder de voeten te geven.
42 Denk hier aan de kwartels die uit de lucht vollen en het graan dat uit de grond groeit.
a' Wonneer we hier spreken over 'plan' verwijzen we indirect naar 'heilsplan'. De herder leidt en verzorgt de kudde
gericht op het heil, dit is hier de kudde zelf. Verder zullen we zien dat dat 'plan' of de 'richting' in de verschillende
tronsformaties binnen het pastoraat niet steeds hetzelfde is. Beter: het 'heil' of het 'goed' krijgt steeds een andere
invulling.
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de staat de finaliteit is, waaraan de soeverein en het volk ondergeschikt zijn. Beter: de
staat valt samen met de wet waarvoor iedereen gelijk is. Dit gaat niet op voor de herder.
Zonder de onmiddellijke betrokkenheid van de herder is er geen kudde. Hierin ligt de
betekenis van de 'herdersfluit': de herder'roept' zijn schapen om ze te kunnen verzamelen
en leiden. Deze directe betrokkenheid tussen de herder en zijn kudde wordt in het
pastoraat zeer duidelijk gesymboliseerd door het'aanspreken' van de herder-God."' In het
spreken van de herder ontstaat de kudde.45 Zonder het spreken (of fluiten, als men wil) is
er geen kudde of kunnen de verstrooide schapen niet verzameld worden.4ó Wat de wet
voor de Grieken is, is (het spreken van) de herder-God voor de kudde. Dit betekent twee
dingen: de Griekse koning houdt zich alleen bezig met de polis en niet met het
huishouden en levensonderhoud (oikonomia) dat tot het private behoorde. Ten tweede, de
Griekse koning is gericht op het welzijn van de staat als een collectiviteit die slechts
instandgehouden kan worden vanwege de wet. De pastorale macht echter veronderstelf
fundamenteel een pastorale 'zorg'. Een zorg die niet alleen uitgaat naar de kudde in het
geheel, maar naar elk schaap in de kudde. In tegenstelling tot de Grieken, heeft de
herder-God niet aandacht voor de collectiviteit, maar geeft hij elk schaap von de kudde te
drinken en te eten." Deze pastorale zorg als rechtstreekse, dagelijkse, geïndividualiseerde
en gefinaliseerde zorg is het tweede thema van de pastorale macht.

Een derde thema van de pastorale macht is de manifestatie in een 'toewijding', een
opgave tot levensonderhoud. Het gaat hier in geen geval om een aanzienlijke manifestatie

"" Hoewel de eerste verzen in de tekst over de roeping von Mozes (Ex. 13, 10) verwijzen naar zijn beroep als
herder, wordt Mozes nergens omschreven ols een herder voor de kudde von God (de Israëlieten). Dat Mozes geen
herder is, blijkt uit het feit dat hij niet in staat is de kudde samen te houden zonder het spreken van God. Mozes is
slechts een werktuig van God: God spreekt zijn volk oan door middel van Mozes.
's Door het aonspreken van God worden de Israëlieten de kudde of het uitverkoren Volk von God. De betekenis
van het aonspreken van Johwe wordt nergens zo duidelijk weergeven als in Genesis. In Genesis staat er tien keer
'God zei', "en elk van de tien keren heeft dit de wording von iets nieuws tot gevolg." (van Wolde 1995, 33). Laten
we hier even op ingaan. Genesis l, 1-31 kunnen we indelen in enerzijds het inrichten van het decor en onderzijds
het invullen van het decor, inclusief de actoren. Met het eerste spreken scheidt God dag en nocht. Het breekt de
tijd woardoor geschiedenis mogelijk wordi. In het tweede speken instolleert hij de ruimte waardoor mensen naast
elkaar kunnen staan - eenzelfde ruimte kunnen bewonen. Wanneer hij een levensruimte heeft gesticht, dan scheidt
hij het woter en de aorde: hij geeft grond ander de voeten zodat men niet verdrinkt. Hij schenkt een levensweg.
Wanneer het decor geschetst is, gaat hij het vullen: eerst de gewassen, dan de zon en de maan als kalender,
dieren in hei water en in de lucht, dieren op het land en tot slot de mens. Hij geeft aan alle actoren dezelfde
opdracht: vul het decor in tijd en ruimte. Tot slot richt hij zich tot de mens: neem het levende tot voedsel en heers
erover. Door zijn spreken, zijn Woord, openbaart God zichzelf. Deze openbaring van God is niets anders don de
openbaring van een ruimte, een plek om te leven. Het spreken van Jahwe door Mozes is een openen van een
levensruimte voor de Israëlieten: een levensweg om op te gaan ('plan'), voedsel om te leven ('zorg') en een ruimte
woarin de mens zichzelf vorm kan geven.
"b In de teksten van Kanaón stoot het spreken van Jahwe centraal. Duidelijk mag wezen dot niei iedereen Jahwe
'hoort': het niet horen of doof zijn wordt geïnterpreteerd als ongeloof. Denk hier aan het morren en klogen van de
Isroëlieten tijdens de uittochi: zij geloven niet en hebben geen vertrouwen. De dienaren of rechterhanden von God
hebben wel geloof: Jahwe spreekt door hen en zij getuigen van Johwe's spreken. Hun handelen is te begrijpen
vanuit hun geloof in God. Of, zonder het geloof kunnen zij niet doen wat ze doen.
" Deze aandacht voor het ene vinden we in verschillende verzen terug: "Bedroefd gingen ze heen, getroost leid Ik
hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen." (Jer. 31, 9)
Verder: "degene die uitgeput waren, verkwik Ik. Ik les de dorst van hen die versmachten." (Jer. 31, 25). Want "Hij
hoedt het als een herder zijn kudde". (Jer. 31, 10). "Dit moet u hen zeggen: tegen de avond kunt u vlees eten en
morgenochtend zult u volop brood hebben. Dan zult u weten dat Ik de Heer uw God ben.' Toen het avond was,
kwamen er kwartels aangevlogen en vielen neer over heel het kamp. De volgende ochtend hing er douw rondom
het kamp. En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn een fijne korrelige laag alsof de grond met rijp
was bedekt." (Ex. 16, 126-14J.
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van zijn macht, noch een manier om de soevereiniteit te laten gelden, zoals we bij de
Grieken kunnen terugvinden. "Le pouvoir pastoral se manifeste initialement par son zèle,
son dévouement, son application indéfinie." (~bid., 131). De pastorale zorg heeft het
karakter van een onvoorwaardelijke toewijding (plicht), haast in de zin van een
(zelf)opoffering ( dévouemen~. Deze (zelf)opoffering slaat op twee aspecten. Enerzijds zet
de herder zich volledig in voor hen die moeten eten en die hij te slapen moet leggen.
Anderzijds is er het aspect van het 'waken', dag en nacht. De inzet van de herder voor zijn
kudde, zo kunnen we stellen, is daarmee eindeloos. Alles wat hij doet staat in teken van
het welzijn van de kudde. Sterker nog, de herder doet alles voor zijn kudde op het moment
dat hij toestemt zichzelf op te offeren voor het welzijn van zijn kudde. Slechte herders zijn
dan ook zij die handelen in eigen belang (cf. supr~. Die hun schapen niet naar groene
weiden brengen, hun niet leiden naar de stal, enz. Slechte herders zijn egóisten: zij
handelen niet in het belang van de kudde, maar proberen er eigen profijt uit te halen.48
Goede herders zijn zij die ten dienste staan van hun kudde, zij offeren zichzelf op voor het
welzijn en goed van hun kudde. Ook deze gedachte van dienstbaarheid vinden we niet
terug bij de Grieken. De Griekse koning staat niet ten dienste van zijn 'mensen', maar van
de burgers of het volk, dit is de stad zelf.49 Het is de plicht van de koning, alsook van het
volk, te handelen in naam van de stad.50 Doet hij dat niet, dan is hij natuurlijk een slechte
koning.s' Maar deze plicht is niet hetzelfde als de toewijding van de pastor. Waar de
pastor zichzelf opoffert voor het welzijn van de kudde, vraagt de Griekse koning dat ook
het volk zich opoffert voor het welzijn van de stad of het gemene goed (bonum commune).
Wanneer de Griekse koning dan al eens het leven laat in een veldslag of een oorlog,
wordt zijn dood steeds gecompenseerd met het feit dat hij geëerd wordt en de
onsterfelijkheid krijgt.52 In die zin, offert hij niets. Hier ligt het verschil met de pastor: hij
offert zijn leven voor het welzijn van de kudde. De toewijding en opoffering vormen dus
een belangrijk thema van het pastorale.

Met dit thema verbonden is ook het aspect van 'waken'. In tegenstelling tot de
Griekse goden of koningen die slechts verschijnen vanwege aanzien en pracht, is de
herder ook degene die waakt. Waken is niet alleen dag en nacht surveilleren en toezien

4e Jer. 23, 2: "Daarom zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: 'Door uw
schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven; u hebt er niet op gelet. Maar Ik let wel op u, vanwege ol
uw misdaden - Godsspraak van de Heer'." Jes. 56, 1 l: "Het zijn wraakzuchtige honden, verzadiging kennen zij
niet. Dat zijn de herders, niet tot enig inzicht in staat; allen gaan zij eigen wegen, belust op eigen baat, allen, tot
de laatste man." Cf. Ez. 34, 1-b.
'9 Kreoon uit Sofokles' Antigone ziet zijn beleid als volgt (verzen 179-180): "wie een stad regeerf beoogt het beste
voor zijn burgers." (Boonen 1984, 16).
"' Zo spreekt koning Kreoon (verzen 209-21 1): "Wie tegen Thebe is is tegen mij. Wie zich voor Thebe inzet wordt
beloond dood of levend." (Ibid, 17).
S' Kreoon spreekt ook van een 'lafaard' (verzen 181-184): "als hij uit angst niet wil beslissen vind ik hem een
lafoard. Wie zijn vriend ten koste van zijn stad bemint vind ik banaol." (Ibid., 16). Over slechte koningen zoals
Poluneikos, zoon van Oedipoes en broer van Eteokles, zegt Kreoon in de verzen 198-207 het volgende:
"Poluneikos echter - broer van Eteokles - die zíjn stad zijn goden heeft verraden en die slechts naar huis terug
kwam om te moorden en te drinken van ons bloed die van ons slaven wilde moken - hem verbied ik te begraven.
Niemand groet hem niemand weent om hem. Ik loat hem boven op de aarde liggen. Verminkt - de vogels en de
honden vreten hem wel weg." (Ibíd, 17).
~' Zo spreekt Kreoon over de zoon von Oedipoes (vers 193-197): "Eteokles heeft voor zijn volk gevochten -
moedig en hij liet zijn leven: hij wordt dus begraven met de grootste eer zodat hij bij de doden kan rusten." (Ibid.,
17).
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op de veiligheid van de kudde. Wanneer de herder waakt, dan betekent dat dat hij waakt
over ieder schaap van de kudde. Het is waken over de mindere en zwakkere alsook waken
over degene die dreigen het onheil tegemoet te gaan.53 Waken heeft niet alleen als object
de kudde, maar betreft elk schaap in de kudde. Geen enkel schaap ontsnapt aan de
aandacht van de herder, of het nu dag is of nacht. De herder waakt over elk lid van de
kudde: hij is op de hoogte van het doen en laten van elk individu. De herder weet ook wat
elk schaap nodig heeft en dient zorg toe al naargelang de behoefte van elk individueel
schaap. Waken impliceert een weten van de individuele noden en behoeften. Waar de
Griekse koning steeds als doel het besturen van een stad had en niet de 'mensen' in de
stad, waakt de pastor over elk individu van de groep. Pastorale macht 'individualiseert'.
"Het verdwaalde dier zal Ik zoeken, het verlaten dier terughalen, het gewonde dier
verbinden, het zieke dier sterken ..." (Ez. 34, 16). De aandacht voor het ene schaap wordt
tot uitdrukking gebracht in de metafoor van het 'verloren schaap'. De herder laat de
kudde achter om dat éne verloren schaap te gaan zoeken. Zoals we verder zullen
aantonen heeft dit geleid tot een enorme paradox tussen het geheel versus elk individu
apart.s" Tenvijl hij het ene schaap gaat zoeken, laat hij de kudde achter. We zouden ons
kunnen afvragen of dit geen vorm is van verwaarlozing van het geheel. Anderzijds zien we
met betrekking tot de toewijding en zelfopoffering van de pastor de volgende paradox
ontstaan: het opofferen van zichzelf voor het welzijn van zijn kudde versus het opofferen
van de kudde voor het welzijn van een enkel schaap. Wanneer hij het schaap gevonden
heeft en op zijn schouders draagt, "à ce moment-là, que le troupeau qu'il avait accepté
de sacrifier était tout de même sauvé, symboliquement sauvé par le fait que, justement, il
avait accepté de le sacrifier." (Foucault 2004a, 133 cf. 1981, 134-161). Het offeren van
het ene voor het geheel als het offeren van alles voor het ene is absoluut het
kernprobleem van de christelijke geschiedenis. Hoe deze paradox van het ene en de
totaliteit - omnes et singu~otim - doorwerkt in de geschiedenis, in het bijzonder in de
pastorale macht, werken we later uit. Hier volstaat het te zeggen dat de pastorale macht
een individualiserende macht is.

Samenvattend: de pastorale relatie bij de Hebreeërs is deze tussen God en zijn
kudde. Geen enkele koning, noch profeet of dienaar neemt deel aan deze pastorale
macht. Enkel God is de herder die de kudde leidt. De pastorale macht wordt verder
uitgeoefend op een groep van mensen in beweging en niet binnen een territorium zoals
we bij de Grieken het geval is. De herder brengt de kudde samen en trekt met ze mee, hij
geeft de richting oan, leidt hen, wijst hen de weg en trekt vooruit (cf. Ez. 34, 12-16). De
herder neemt ook de dagelijkse zorg op: hij voedt zijn schapen, geeft ze eten en drinken
en laat ze grazen op groene weiden. Ook de zieken, gewonden en kreupelen verzorgt hij.
Wanneer er gevaar dreigt, neemt de herder de schapen in bescherming en brengt ze
onder in veilige oorden. Deze pastorale macht wordt uitgeoefend op de kudde zelf, de
kudde zelf is het doel en de reden van zorg. In die zin is de pastorale macht een
gefinaliseerde macht. Het is geen uitoefening op een groep van mensen met een ander

s' Een rabbijnse commentaar over de kwaliteiten van Mozes, aldus Foucault, vertelt het volgende: "il envoyait
paStre chaque brebis à tour de rdle - d'obord les plus jeunes, pour leur donner à brouter I'herbe la plus tendre:
puis les plus ágées, et enfin les plus vieilles, capables de brouter I'herbe la plus coriace." (Foucault 1981, 139).
~ De metafoor van het verloren schoap vinden we terug bij Lc. 15, 3 en Mt. 18, 12-14.
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superieur doel zoals het beschermen van een plaats, de stad, de staat of de soeverein.
Haar einddoel is enkel en alleen de kudde zelf. Dat de pastor zich niet alleen bekommert

om de groep, maar ook waakt over elk individu van de groep, vinden we verscheiden
malen terug in de bijbel. De herder-God kent elke mens bij naam en spreekt elk von hen

persoonlijk aan (cf. Ex. 33, 17). Maar ook omgekeerd: elk schaap verstaat de eigen

levenssituatie in relatie tot God.55 De herder-God is dus geen verre of afstandelijke God:
het is de God van mensen en van elke mens in het bijzonder.

1.3.2. De figuur van de herder bij Plato

De idee van het herder-kudde spel vinden we niet terug bij de Grieken. De Griekse koning

bestuurt de stad niet als een herder zijn kudde, maar als een stuurman een schip. "c'est

que ce qui y est gouverné, ce qui dans cette métaphore est désigné comme I'objet du
gouvernement, c'est la cité elle-même qui est comme un navire entre les écueils, comme

un navire parmi les tempêtes, un navire qui est obligé de louvoyer pour éviter les pirates,

les ennemis, un navire qu'il faut mener à bon port." (Foucault 2004a, 127).56 Wat de
koning bestuurt, is de stad en niet de mensen in de stad. Of liever, hij bestuurt de eenheid

van de stad en in die zin op een indirecte manier de mensen. Maar als de relatie tussen de
koning en het volk bij de Grieken niet gebeurt zoals het herder-kudde spel, hoe moeten
we dan wel de verwijzing naar de herder verstaan die we hier en daar vinden in de

Griekse literatuur? Bijvoorbeeld in de Homerische literatuur vinden we zowel in de
Odysseus als in de llias verwijzingen terug waar de koning omschreven wordt als een

herder voor zijn kudde: le poimen laón (Thomson 1955, 406; cf. Foucault 2004a, 140).57

In deze Homerische literatuur alsook in de Indo-Europese literatuur en in de Assyrische
literatuur vinden we vaak een omschrijving van de koning als 'herder van mensen' terug.sa

De omschrijving poimen loón is een vaste aanduiding, staat ook in enkele Griekse teksten.

Rond deze vaste en onveranderlijke uitdrukking situeert Foucault een eerste groep teksten

ss In Gen. 48, 15 lezen we: `De God naar wie mijn vaderen Abraham en Isaak hun schreden richtten, de God die
mijn leven lang mijn herder is geweest tot op de dog van vandaag." Vooral in de Psalmen vinden we
beschrijvingen terug van deze persoonlijke relatie met God. Bijvoorbeeld in Psalm 23, 1-2.4bc: "De Heer is mijn
herder, hei ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in grazige weiden rusten, Hij voert mij naar vredig water, ...ik ben
voor geen onheil bang, want U bent bij mij." In Psalm 16 vinden we een gelijkaardig voorbeeld terug van een
vertrouwensgebed vanuit de persoonlijke existentiële situatie van het individu. Wat opvalt in Psalm 15, is het
zelfverstoan in relatie Tot de herder-God. Vandaar dat deze Psalm ook vaak het bijbelse herderslied wordt
genoemd. Tot slot, het aspect van veiligheid en geborgenheid: God is bij mij. Hier klinkt het Oud Testamentische
motief van 'God met ons' in door: 'Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer, tot in lengte van
dagen.'(Ps. 23, bb). In Psalm 42, 2-3 goat het over een klaoggebed: "Zools een hinde om waterstromen
schreeuwt, zo schreeuwt mijn keel naar U, God. Mijn keel dorst naor God, noar de levende God. Wanneer mag
ik bij God komen en zijn aanschijn zien~"
sb Cf. In Ajaxvan Sophocles lezen we in de verzen 1080-1083: `Zodra de willekeur regeert en men zijn gang kan

gaan, raakt elke staat, hoezeer ook alles voor de wind mag gaan, toch op de lange duur oan lager wal." (van

Dolen 2004, 68). In Antigone vers 163-164: "de goden hebben storm over de stad gejaagd. Vondaag kan zij

weer rustig varen." (Boonen 1984, 16).
s' Foucoult venvijst hier naar de Itios II, 254 en Odysseus III, 156; XIV, 497. Thomson verwijst naar de volgende
passages: tlios I, 263; II, 243 en Odysseus IV, 532. In de llios bijvoorbeeld, lezen we: 'Zoo als Peirithoí7s was en
als Druas, de herder der volken' (I, 264); 'Alzoo zeide Thersites, den herder des volks Agamemnoon' (II, 243),
'Doch nu blijft gij den herder des volks, den Atreid'Agamemnoon' (II, 254) (Homeros 1902, 7.21.22).
sa Foucault verwijst hier naar het werk van R. Schmitt over de poëzie en poëtische uitdrukking ten tijden van het

Indo-Europese tijdperk, waarin tal van venvijzingen staan bij de uitdrukking poimen laón.
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waarin we aanwijzingen vinden van de koning als herder. Een tweede groep van teksten
waar ook expliciet verwezen wordt naar het model van de herder, zijn teksten die behoren
tot de pythagorische traditie. In de traditionele etymologie die de pythagoreeërs
aanwenden wordt nomos vertaald door de 'wet', gekregen van nomeus, de herder. De
herder volgt de wet, in de mate dat hij het voedsel moet verdelen, de kudde leidt en de
juiste richting wijst. De functie van de herder wordt hier omschreven als het volgen van de
wet, het ten uitvoer brengen van de wet naar zijn kudde toe. Zo wordt ook Zeus
omschreven als Nomios, de goddelijke herder die de kudde het voedsel geeft dat ze nodig
heeft. "Enfin, toujours dans cette même littérature de type pythagoricien, vous trouvez cette
idée que ce qui caractérise le magistrat, ce n'est pas tellement son pouvoir, sa puissance,
la capacité qu'il a de décider." (Ibid., 141). Het herder-zijn bij de Pythagoreërs venvijst
naar de functie van een Grieks magistraat. De magistraat als degene die de wet moet
uitvoeren, wordt ook omschreven als de philanthropos. Dat hij houdt van zijn burgers en
er alles voor wil doen zoals een herder, slaat hier op het uitvoeren van de wet. Van deze
pythagorische traditie zegt Foucault dat het maar een kleine marginale traditie is. Met
betrekking tot de derde reeks teksten, de teksten waarin het klassieke politieke spreken aan
bod komt, bestaon er, Foucault volgend, twee thesen. Een eerste these komt van de
Duitser O. Gruppe59 die stelt dat de metafoor van de herder niet in de Griekse literatuur
aanwezig is, tenzij op plaatsen waar er een duidelijk oriëntale, specifiek Hebreeuwse
invloed is te merken. Hij wijst aan dat de teksten waarin de magistraat expliciet wordt
omschreven als een herder, enkel toe te schrijven zijn aan de pythagoreeërs en dat in deze
teksten ook steeds een oriëntale invloed op te merken valt. De andere these is afkomstig
van A. Delatte. In zijn Essoi sur la politique pythogoricienne stelt hij dat het thema van de
herder frequent terugkomt in de Griekse literatuur en dus niet alleen bij de pythagoreeërs.
Hij gaat niet uit van oriëntale invloeden maar stelt dat het een soort van gemeenplaats is
in de klassieke en retorische woordenschat. Verrassend is echter dat daartegen Foucault
stelt dat woorden als priester, herder, vader maar ook de woorden poimen en nomeus
haast niet voorkomen wanneer hij de indexen van Griekse literatuur erop naslaat. Zo
maakt hij duidelijk dat in de Index van Isocrates er geen verwijzingen zijn naar het woord
poímen en nomeus. Sterker, ook al verwijst Isocrates in zijn tekst Areopagiticus uitgebreid
naar de taken van een magistraat, bijvoorbeeld dat deze dient te waken over de goede
opvoeding en ontwikkeling van jongeren, ze moet voorzien van voedsel en de zorg er voor
moet opnemen, in geen geval venvijst hij naar de herder. Het resultaat is duidelijk: in deze
teksten is de metafoor van herder een vreemd fenomeen."La métaphore politique du
berger n'apparait ni chez Isocrate, ni chez Démosthène, ni chez Aristote." (Foucault 1981,
140).

Naast deze 'marginale' teksten binnen de Griekse literatuur, wordt de pastorale
macht in vergelijking met de politieke macht vooral ter sprake gebracht in de teksten van
Plato. De Staatsman (Polítikosj richt zich precies op deze vergelijking en de zoektocht naar
wie regeert, wat geregeerd wordt en of er sprake is van een machtsuitoefening op een
kudde. Voor we deze tekst bespreken, geven we eerst aan dat ook in zijn andere teksten

s9 Bedoeld wordt zijn werk over de fragmenten von Archytas: O.F. Gruppe, Ueberdie frogmenle desArchylos und
deroheren Pylhagoreer, Berlin, G Eichler, 1840 (Foucault 1981, 140).
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de figuur van de herder niet verwijst naar de pastorale macht.ó0 In Ciitias bijvoorbeeld
vinden we verschillende referenties terug waar de magistraat getypeerd wordt als een
'pastor' of 'herder'. Ook de goden worden omschreven als 'herders'.b' Zij weiden in de
eerste tijden de mensen als een kudde, gekoloniseerd in een gebied dat ze door loting
hadden verkregen. De mensen verdreven in een gebied, een land, waren hun eigendom
en werden onder het herderschap van de god aan wie dat land toebehoorde, geweid. Het
zijn de goden die als herders de mensen voedden, hen leiding gaven en waakten over hun
geluk en welzijn. Het herderschap waarvan hier sprake is, legt de nadruk op het voeden
en leiden en waken op het welzijn van een kudde, gekoloniseerd in een land. Een tweede
groep van teksten van Plato handelt over de tijd na het grote geluk van de mensheid
voorgezeten door de goden, de actuele tijd waar de magistraat omschreven wordt als een
'herder'. Het gaat hier om een specifieke functie binnen het magistraatschap. De
magistraat, die hier als herder omschreven wordt, is een ondergeschikte en functioneert
tussen de 'politie' ('waakhonden') en de eigenlijke wetgever of 'meester' van de stad. In
De Wetten (Gr. Nomoiof Lat. Nomos) lezen we het volgende:

"Als zij dus de zielen van de waakhonden tegenkomen of die van de herders of van de
meesters, die helemaal bovenaan staan, trachten ze door de vleiende taal en door
betoverende woorden en beloften te overtuigen ~cJ van wat gemeengoed is bij de slechten,
namelijk dat zij vrij de mensen mogen afzetten, zonder zelf de minste hinder te hoeven
ondervinden." (De Wetten X, 9066-c~Plato 1999c, 460).

Het gaat hier niet om de stichter van de stad, noch om iemand die de wet oplegt. Het is
een ambtelijke-herder, met de nadruk op zijn ambtelijkheid. Hij oefent geen politieke
functie uit, die beoefend wordt door de meesters zelf, maar een neventaak. In het
volgende fragment uit De Staat ~Gr. Politeio of Lat. De Republica) gaat het over dezelfde
functie:

"Je vergelijking klopt helemaal, zei hij. Wij hebben trouwens precies in onze staat de
helpers, als honden aangesteld om te luisteren naar de leiders, als naar de herders van
de staat." (De Stoot440d~Plato 1999b, 225).

Deze functie wordt ook als een ambtelijke hulpfunctie omschreven in De Stoatsman,
waarover verder meer. Eerder in De Wetten, daar waar het gaat over een ontwerp van de
staatsinrichting, wordt melding gemaakt van deze twee soorten van leidende functies in de
Staat, die niet uitgeoefend worden door de koning:

"Je weet immers: een staatsinstelÍing kent twee aspecten: één dat erin bestaat de
bestuurstaken aan bepaalde individuen op te dragen, en een ander waarin het

'o Teksten zijn overgenomen uit Ploto. trerzometd werk. Nieuwe geheel herziene uitgove van de vertoting von
Xoveer De Win, deel III (Ciitios, De Slaat, De Stootsmon) en IV (De WeHen), Pelckmans~Agora, Kapellen~Baarn,
1999. Noost deze vertaling venvijzen we ook naar het boek zelf.
""Daar ze dus het door hen gewenste deel aan een rechtvoordige verloting dankten, koloniseerden ze hun
gebieden, waarna ze ons, hun eigendom en kudde, opvoedden zoals herders hun vee, met dien verstande echter,
dat ze de lichamen geen lichamelijk geweld aandeden, zoals de herders dat wél doen wanneer ze hun vee weiden
met behulp van slagen." (Cntias 109b~Ploto 19996, 602).
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handhaven van de wetten aan de magistraten wordt toevertrouwd." (De Weften IV,
735a~Plato 1999c, 233).

Een derde reeks teksten zijn de boeken van De Staat. Het gaat hier in het bijzonder over
de discussie tussen Socrates en Thrasymachus in boek I (De Stoat 3436-344c). Daarin
zegt Thrasymachus op een toon alsof het een vanzelfsprekendheid is en het om een
familiair thema gaat, dat men inderdaad kan zeggen dat de werkelijke leider als een
goede herder is. Maar, voegt hij eraan toe: denk je nu echt dat de herder - en in de
metafoor dus ook de werkelijke leiders - wezenlijk en exclusief het welzijn van de kudde op
het oog heeft? De herder doet wat hij doet en lijkt zich op te offeren slechts vanuit één
ding, namelijk zijn egoïsme. Zoals we eerder al gesteld hebben, gaat de pastorale
metafoor niet op voor slechte herder. Zo zal Socrates repliceren dat wat Thrasymachus
zegt een contradictie is. Want de echte en ware herder is diegene die zich opoffert voor
zijn kudde en niet aan zichzelf denkt. Het is hem te doen om één ding: het welzijn van de
kudde.

Uit deze korte bespreking van teksten kunnen we besluiten, dat waar er verwezen
wordt naar de herder, er sprake is van wat Foucault de pythagorische traditie heeft
genoemd: het herderen door de wet. Van deze traditie beweert Gruppe dat ze slechts
sporadisch aanwezig is in de Griekse literatuur: het zou gaan om Hebreeuwse invloeden.
Delatte is het daar niet mee eens. Volgens hem is het een soort van gemeenploats wat we
wel vaker zien in de Griekse literatuur. Ook merkt hij op dat het niet zou gaan om
oriëntaalse en Hebreeuwse invloeden. De vraag rest dus in hoeverre de politieke mocht
van de magistraat, die omschreven wordt als een herder, correspondeert met de pastorale
macht. Wel, precies over deze discussie schrijft Plato in De Staatsman. Voor een uitvoerige
bespreking van dit boek verwijzen we naar Foucault (Foucault 2004a, 140-163).62 Zijn
conclusie is dat het antwoord op de vraag naar het samenvallen van pastorale en politieke
macht negatief is: de politieke mens oefent geen pastorale macht uit. Maar om de essentie
van de politieke mens pas echt te begrijpen, moeten we Foucault volgend, aangrijpen op
de 'mythe': de idee dat de wereld zich tegen zichzelf keert (De Staatsman 268e-272a-b).
Deze mythe gaat over een tijdperk, de tijd van Cronus~3, een tijd die niet aanwezig is noch
van deze wereld is maar behoort tot de oude wereld. In die tijd zijn er heel wat dieren. Aan
het hoofd van de dieren stond een herder, een geniale herder die elke soort en kudde
leiden kon. De menselijke kudde echter werd geleid door een persoonlijke godheid met

62 Deze bespreking is bijzonder interessant vanwege de methode die Foucault hanteert. Hij geeft niet alleen de
conclusie weer (zoals wij doen) maar brengt dit gesprek tussen Thyramochus en Socrotes over zoals het door de
dioloog bedoeld is: ols een manier om zich te bevrijden von wat er in het Griekse denken en spreken gedacht
wordi over de herder.
63 In de Griekse myfhologie zijn de Griekse goden Cronus, Kairos en Aio personificaties van de tijd. De Griekse
god Cronus stelt de tijd voor als een rivier, een stroom of een staartetende slong. Het gaat over de obsolute
eeuwige tijd. Later werd Cronus geïdentificeerd met de god Kronos, de god Satumus in het Latijn, vader van Zeus.
De Griekse god Aio stoot symbool voor de eeuwigheid met tijd als bron von alle scheppende kracht in de wereld.
Hij wordt afgebeeld als een oude mon, omstrengeld door een slang met een kring der tijd met de dierentekens om
zich heen. Voak droeg hij ook vleugels. De personificotie van een kort ogenblik waarop iemands fortuin kan
omsloan, was de Griekse god Koiros, de jongste zoon van Zeus. Hij staat voor het keerpunt in iemands leven. Zijn
afbeelding was een jonge man met vleugels, voak in aanwezigheid van attributen als een weegschaal of een
scheermes. De titanen Cronus, Japetus en Oceonus worden als oudste bewoners van de wereld voorgesteld
(Symposium 1956~PIato 1999a, 209; cf. 249, noot 55).
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een oneindige, uitputtende maar ook gemakkelijke zorg voor de mens. Want de natuur of
aarde bracht zelf voedsel voort en het klimaat was zo zacht dat men kon slapen onder de
sterrenhemel. De kudde was gelukkig en tevreden. In deze tijd was er geen politieke
constitutie nodig: de mens had voldoende aan de persoonlijke god-herder. De
vreemdeling gaat verder en beschrijft de ommekeer eens de stuurman het roer loslaat en
zich terugtrekt:

"Precies op dat moment liet de stuurman van het heelal als het ware de helmstok van
het roer los om zich terug te trekken in zijn uitkijkpost, tenvijl de door het lot bepaalde
en ingeboren neiging de wereld de tegenovergestelde koers deed volgen. AI de goden
nu, die samen met de hoogste daemon, het beheer over de afzonderlijke plaatsen
hadden, begrepen meteen wat er aan de hand was en verlieten op hun beurt de delen
van de wereld, die aan hun zorgen toevertrouwd waren." (De Stootsmon 272e~Plato
1999b, 528).

Op dat moment trekt de godheid zich terug, weliswaar niet helemaal, maar toch op een
indirecte manier. Deze terugtrekking van de godheid, legt een ruimte open waarin mensen
oangewezen worden op elkaar.ó4 "La politique va donc commencer là ou précisément se
terminera ce premier temps heureux, quand le monde tourne dans le bon sens. La
politique va commencer quand le monde tourne à I'envers." (Foucault 2004a, 148). Ze
worden verplicht om elkaar te dirigeren: hier ontstaat politiek die politieke mensen nodig
heeft.ó5 De herder van de menselijke kudde was de god uit de oude tijd. Maar degene die
bekleed wordt met de titel van herder is nu geen god, het is een sterveling. De mensen die
nu andere mensen moeten leiden, zijn niet zoals de goden verheven boven de menselijke
kudde, maar maken zelf deel uit van de menselijke kudde. Daarom kan men ze niet
beschouwen als 'herders' (~bíd., 148). Van het moment dat de oude 'pastorale' constitutie
van de mens is verdwenen, treedt de politieke mens binnen. Hoe kunnen we de rol van
deze politieke mens definiëren? Waar bestaat deze kunst van dirigeren en commanderen
in? Om de kunst van het geven van orders te omschrijven, wordt het Griekse model van
de 'weverij', in het bijzonder het wol-weven, gehanteerd: de politieke mens is een wever.
Dit model van de weefkunst analyseert de taken en activiteiten binnen de stad met
betrekking tot het commanderen van mensen. Het gaat dus over datgene wat zich binnen
in de stad afspeelt. Dus ook dat wat niet strikt politiek is, bijvoorbeeld de hulpkunsten (~es
arts adjuvants) waarnaar we eerder al verwezen. Want om te kunnen weven, hebben we
ook andere kunsten nodig, aanverwante kunsten waar de weefkunst nauw mee
samenwerkt. Onder deze aanverwante kunsten verstaan we o.a. de kunst van het
wolkaarden, de kunsten om werktuigen te maken, enz. (cf. De Staatsmon 280b-

64 De Franse socioloog M. Gauchet stelt in zijn boek Le désenchantement du monde. Une histoire politique de lo
retigion ~1985J dat dit moment, waarop God zich terugtrekt en mensen elkaar gaan besturen, het einde betekent
van de religie. La sortie de la relgion is de uittocht van de religie. Het christendom heeft volgens Gauchet een
ruimte géinstalleerd waarin de ene mens de andere leidt. De geschiedenis van het christendom leest Gaucht als
een uittocht van de religie.
bs "Het was immers voor een levend wezen niet langer mogelijk in de aarde te ontstaan door toedoen van
vreemde krachien, die het samenstelden. Juist zoals de wereld de opdracht gekregen had eigenmachtig haar
eigen gang te besturen, zo hadden ook haar delen eenzelfde opdracht te vervullen. Zelf moesten zij, in de mate
van het mogelijke, met eigen middelen ontvangen, ter wereld brengen en voeden, onder de dwang van de
gelijksoorfige wet." (De Staahman 274a~ Plato 19996, 530).
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2836~PIato 1999, 540-541). Net zoals een weverij kan ook de politiek niet werken zonder
een aantal naaste activiteiten of voorbereidingen. Het gaat hier om de nevenkunsten waar
we eerder al naar verwezen hebben als hulpmiddelen. Zo kan een oorlog maar gevoerd
worden als de troepen zijn opgeleid, terechtstellingen vragen om retorica, leven
veronderstelt de voorziening van voedsel, enz. Het zijn allemaal oefeningen die wezenlijk
niet politiek zijn, maar voorberejdingen zjjn op de politiek. Eens de wol is gesponnen, de
draad is getrokken en op het weefgetouw is bevestigd, kan de wever zijn werk aanvangen
(De Stootsmon 282e-283a-b~Plato 1999b, 544). Het gaat om het verbinden, 'comme le
tisserand lie la chaine et la trame', zegt Foucault, zo doet ook de politieke mens.
"L'homme politique lie entre eux les éléments, les bons éléments qui ont été formés par
I'éducation, il va lier les vertus, les différentes formes de vertus qui sont distinctes les unes
des autres et même parfois opposées les unes aux autres, il va tisser et lier entre eux les
tempéraments s'opposés, comme par exemple les hommes fougueux et les hommes
modérés, et ceux-ci il va les tisser gráce à la navette d'une opinion commune que les
hommes partagent entre eux." (Foucault 2004a, 149). Om die reden is de staatskunst of
politieke kunst geen 'pastoraat', maar het is zoals weven: het verzamelen en
bijeenbrengen van het wezenlijke in een gemeenschap met als doel de Staat.bb Want zo
zegt Plato: "Kan je je voorstellen dat de koning elke burger persoonlijk gaat voeden en
verzorgen? Zegt de vreemdeling niet: "Hoe wil je dat een mens het ooit zou klaarspelen
om op elk ogenblik van het leven naast ieder individu te komen zitten en precies voor te
schrijven wat hem past? (De Staatsmon 295a-b~Plato 19996, 563). Dat doet de koning of
magistraat niet: de wet wordt opgesteld voor het merendeel van gevallen, 'voor iedereen
afzonderlijk, maar grosso modó ; het gaat om de 'juiste maat'. Zijn taak bestaat erin de
complexiteit en de multipliciteit van een stad samen te houden en te verweven tot een
echte levensgemeenschap. Daar is het de koninklijke kunsten om te doen: de koning
bestuurt naar het welzijn van de staat, het is de staat, het collectief van mensen waar het
om te doen is. Dit is de zorg die de koning op zich neemt, de staatszorg of politieke
macht.

De kunst (techné) van het regeren, waar Plato het over heeft, is hier tegengesteld
aan de politieke wetenschappen, als zou het gaan om een praxis enerzijds en een theorie
anderzijds. De kunst van het besturen is een volmaakte kunst, zij heeft geen theorie
nodig.b' "Elle est la science même du gouvernement, epistemé arché.s". (Senellart 1995,
14). Voor Plato is 'besturen' dus niet het handelen volgens de wet, noch het uitvoeren van
de wet, zoals de magistraat als administratieve hulpmagistraat doet (cf. De Wetten, IV,
734e-735a~Plato 1999c, 232-233). De politieke macht is geen praxis die gericht wordt

66 ~~Zo mogen we zeggen dat een politieke activiteit haar einddoel - een regelmatig weefsel, geweven uit de
karakters von de dapperen en de bezonnenen - bereikt, wanneer de koninklijke kunst door eensgezindheid en
vriendschap een hechte levensgemeenschap tussen beide mensentypen bewerkstelligt, wanneer ze zo een
schitterend, een ideaal weefsel voortbrengt, waarin ze alle bewoners van de staat, slaven en vrijen, hult; wanneer
ze door middel van dit vlechtwerk de beide typen samenhoudt; wonneer ze, ten slotte, de leiding en het bevel voerf
over de staat, en hem, zonder ooit in de geringste mate in gebreke te blijven, zo gelukkig maakt als een staat zijn
kan." (De Stootsmon 31 16-c~Plato 19996, 590).
" Over iedere 'kunst' waaronder wij zoveel als 'kunnen' of 'bekwaamheid' moeten begrijpen, zegt Socrates dat ze
op zichzelf volmaakt is. Omdot ze op zichzelf volmaakt is, hoeft zij dus niets op te sporen wat voor haarzelf nodig
is. Enkel dient zij te zoeken wat voor haar object nuttig is. Deze discussie over de volmaaktheid van de 'kunst'
tussen Socrates en Thrasymachus wordt gevoerd in De Stoat I, 341 c-342e~Plato 19996, 90-92.
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vanuit een theorie. Besturen als gouverner is het uitoefenen van de kunst te bevelen.ó8
Besturen bij Plato verschijnt als een kunst (techné) en niet als een rationele of
pragmatische technologie. De tegenstelling tussen theorie en praktijk, alsook de gemaakte
Aristotelische indeling in deze laatste tussen praxis (actie of handelen) en poiesis
(productie) die pas later wordt gemaakt, is bij Plato (alsook de Platonisten) volledig
afwezig. Politiek bij Plato, wordt aldus Senellart, gedefinieerd 'comme une activité
spécialisée, faisant I'objet d'un art (techné), régi par la norme du metrion (t'uste mesure),
qui place le gouvernant au-dessus des lois écrites et le dispense du consentement des
citoyens.' (Senellart 1995, 14).

De politieke macht verschilt dus duidelijk van de pastorale macht: de koning staat
boven de wet en regeert volgens de norm van de 'juiste maat', dus voor niemand in het
bijzonder maar vanuit inter-esse. De pastorale macht werkt immers individualiserend: de
pastor richt zich naar elk individu in het bijzonder. Vandaar dat we zullen zien dat de
pastorale macht of het christendom eigenlijk geen religie is van de wet: juist omwille van
haar gerichtheid naar elk individu in het bijzonder is er geen sprake van een 'juiste maat'
waaronder iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Ook eerder hebben we
aangetoond dat de God-herder niet handelt vanuit de wet, maar de kudde samenbracht
met zijn 'stem', het Woord van God. Voorlopig volstaat het om aan te geven dat in de
politieke macht iedereen gelijk is voor de wet.

Maar er is nog een reden waarom we het noodzakelijk vonden het politieke denken
van Plato, dit is de 'staatszorg', te analyseren. De zorg waarover Plato spreekt, is een zorg
die we moeten verbinden met de 'kunst van het besturen.' Van deze kunst hebben we
gezegd dat het een volmaakte kunst is: de volmaaktheid van de kunst ligt er precies in dat
zij niet op zoek moet gaan of uit moet zien 'naar wat haar eigen onvolkomenheid
voordelig kan aanvullen, om de eenvoudige reden dat geen enkele (volmaakte) kunst
enige onvolkomenheid of fout vertoont, en dat het niet de rol is van een kunst te zoeken
wat voor iets anders voordelig is: zij moet dit slechts doen voor datgene waarvan zij de
kunst is.' (De Staat I, 3426~PIato 1999b, 91). De staatszorg die Plato beschrijft is een
volmaakte en ware kunst, zonder fout en gebrek, ze is wat ze is. Deze kunst heeft dus geen
nood aan een andere kunst die zegt wat voor haar noodzakelijk is. Venvijzend naar de
eerder gemaakte tegenstelling tussen praktijk en theorie, kunnen we zeggen dat de
volmaakte kunst deze tegenstelling niet kent. Het gaat niet om het uitoefenen van een
theorie op een bepaald object in de praktijk. In tegendeel: de kunst doet waarin zij een
kunst is. De kunst bestaat nu juist in het uitvoeren van haar kunsten. Of, de kunst bestaat
er juist in te zoeken wat voor haar object het voordeligste is. Zo houdt de geneeskunde,
aldus Plato zich niet bezig met het voordeel van de geneeskunde - dit is haar
onvolkomenheden en fouten -, maar met dat van het lichaam. Hetzelfde gaat op voor de
ruiterkunst: het streeft niet haar eigen voordeel na, maar dat van de paarden. Als Plato
spreekt over de kunst van de staatszorg, dan spreekt hij over het zorgen als een volmaakte

bB uEn toch, als je het je nog herinnerT, hebben we van de man met-kennis-van-zaken, von de werkelijke
staatskundige dus, gezegd dat hij dikwijls zal handelen op grond van zijn kunst (techné), zonder zich voor wat hij
persoonlijk doet ook maar iets aan te trekken van de letter van de wet: ~dit zal hij namelijk doen~ in alle
gevallen waarin hij nieuwe mootregelen beter acht don de voorschriNen die hijzelf opstelde en die opgestuurd
werden naar mensen die ver weg woonden." (De Stoafsman 300c-d~Plato 19996, 571-572).
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kunst met als object de staat. De politieke macht is hier het zorgen voor de staat. Dit is, de
kunst die niet haar eigen voordeel nastreeft alsof het zou gaan om onvolkomenheden en
fouten - denk aan de politieke wetenschappen die hun eigen object onder reflectie
brengen -, maar enkel en alleen gericht is op het 'voordeel van de staat'.

1.4. Besluit

De relatie tussen de koningen en het volk wordt getypeerd als een herder-kudde spel: de
leider is als een herder voor zijn volk, ondergeschikt aan de herder-god (cf. Thomson
1955, 406). Deze idee vinden we terug in de Egyptische literatuur over de farao maar ook
in Assyrische en Babylonische geschriften over heel Mesopotamië. Zowel goden als
koningen en farao's worden omschreven als een herder voor de mensenkudde.
Verschillend is echter de relatie tussen de herder en de kudde bij de Hebreeërs. Hier gaat
het over een exclusieve religieuze verhouding. Enkel God mag zich bekleden met de
herders-titel. In tegenstelling tot de Assyrische en Babylonische monarchieën nemen in
deze Hebreeuwse pastorale relatie geen andere herders deel. Want alle andere herders
waar naar verwezen wordt, zijn immers slechte herders: zij verwaarlozen de kudde en
denken alleen aan het eigen belang. Over deze toch wel oude idee van het pastorale,
kunnen we dus zeggen dat ze bij de Hebreeërs een zeer bijzondere invulling krijgt. De titel
van herder in het Oude Testament komt niet toe aan koningen of keizers, noch aan
profeten en aartsvaders maar slechts aan God alleen: hij is de herder van zijn volk.

Van deze herderlijke relatie hebben we verder gesteld dat het een vreemde idee is
in het Griekse denken. De Grieken kennen enkel de idee van de stuurman en het schip.
Zoals een stuurman zijn schip moet laveren over de zee, zo bestuurt de koning de stad.
Waar de politieke macht enkel aandacht heeft voor de stad als het geheel van mensen, is
de pastorale macht een individualiserende macht. De herder heeft niet alleen oog voor de
kudde, maar ook voor elk schaap in bijzonder. De ontwikkeling van de idee van de
pastorale macht, vindt dus plaats naast het Griekse politieke denken en de grote
organisatievormen binnen de stad die zichzelf verstaan vanuit de politieke macht. Waar we
wel elementen van deze idee terugvinden, is in kleine religieuze of filosofische
communiteiten of sociëteiten, zoals bijvoorbeeld deze van de Pythagoreërs.ó9 Hier hebben
zich bepaalde configuraties, technieken en refledies ontwikkeld over het herder-kudde
spel, die van oriëntale invloed zijn en zich sporadisch verspreiden over heel de
Hellenistische wereld (Foucault 2004a, 151). Toch hebben deze kleine en ook religieuze
gemeenschappen de pastorale macht niet zelf verspreid over het Westen. Het herder-
kudde spel blijft hier immers voornamelijk functioneren als een idee die de exclusieve
relatie tussen de kudde en de herder uitdrukt en waarrond zich een aantal technieken en
gebruiken gaan ontwikkelen. Zo blijven deze kleine gemeenschappen bestaan naost de
politieke macht als het besturen van de staat.

69 Gezien de opzet von dit proefschrift hebben we geen onderzoek verricht naar de idee van het herder-kudde spel
in religieuze gemeenschoppen zoals bijvoorbeeld de Essenen, de Qumran-gemeenschap, enz. Onze hypothese is
wel dat er religieuze gemeenschappen zijn geweest die net zools de Hebreeërs en de Pythagoreërs deze idee
verder hebben ontwikkeld.
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2. DE PASTORALISERING VAN DE KERK

Op een bepaald ogenblik in de geschiedenis treedt er een verschuiving op. Rond de 3de
eeuw gaat de idee von de pastorale macht niet langer als een idee fungeren in religieuze
gemeenschappen, maor gaan deze religieuze gemeenschappen zich constitueren tot een
zelfstandige eenheid ('instituut'). Het herder-kudde spel waarvan we gezegd hebben dat
het zich verder ontwikkeld heeft in religieuze gemeenschappen en naast de politieke
Griekse macht, gaat uitbloeien tot een unieke en absolute bestuursvorm. Het pastorale
bestuur of kortweg, pastoraat en niet de politieke macht zal vanaf dat moment de enige
bestuursvorm van het Westen worden. Waar we eerst onze aandacht gefocust hebben op
de idee van de pastorale macht, richten we ons nu op de organisatie ervan. Het pastorale
of het besturen van mensen zoals een herder voor zijn kudde en elk schaap uit de kudde,
gaat zich vormen tot een zelfstandige eenheid. Vanaf het moment nu dat het religieuze
milieu de pastorale macht en religieuze technieken, instrumenten en reflecties gebruikt om
zichzelf te organiseren, spreken we van een 'pastoralisering van de kerk'. Op welke wijze
deze religieuze of pastorale relatie zich precies gaat verzelfstandigen willen we hier
nagaan.

2.1. Autonomie van het pastoraat

Het herderschap komt in de Hebreeuwse literatuur enkel aan God toe. Geen enkele
koning is als een herder voor het volk, in een positieve, directe en onmiddellijke vorm. De
afwezigheid van een herder-mens binnen de Hebreeuwse samenleving, wijst erop dat een
pastorale institutie ontbreekt: er is geen sprake van een menselijke herder voor een
menselijke kudde. Of beter, geen herder-mens die zich verheft boven een kudde van
mensen. Vanaf het moment echter dat er binnen de samenleving iemand omschreven
wordt als een herder van mensen, gaat het pastoraat (langzaam) autonoom worden. In
wat volgt willen we verder ingaan op de transformatie van de figuur van de pastor. Niet de
herder-God maar de herder-Christus, zo zullen we zien, vormt zowel het probleem en de
oplossing voor het pastorale.

2. 1. 1. Christus is de Goede herder

In de Hebreeuwse teksten slaat het religieuze op de relatie tussen de herder-God en de
mens. Dit religieuze wordt op een bepaald moment verder ontwikkeld en gaat over in een
nieuwe figuur van de pastor. In het Nieuwe Testament is niet God de herder, maar wordt
deze titel voorbehouden aan Jezus Christus alleen.'o "Moge de God van de vrede, die
onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig

'o Waar Jezus door de eerste kerk de 'kleine herder' wordt genoemd, naor het neergeschreven woord van Lucas
'Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken' (Lc. 12, 32) is
Christus 'de grote herder von de schapen' (Stenger 2002, 65). De vraag die hier blijk liggen, is de vroag naar het
herderschap van Jezus, niet vanuit een theologische achtergrond moar vanuit een bestuurlijke optiek: is er sprake
van een 'pastorale' relatie tussen Jezus en de mens of tussen Jezus en God?
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verbond heeft teruggebracht uit de dood" (Hebr. 13, 20). Enkel aan Christus komt de titel
toe van herder. Nergens in het Nieuwe Testament wordt God nog herder genoemd (cf. de
Moor 1982, 41; Thomson 155, 412). Dat Christus alleen als 'herder' omschreven wordt,
betekent dat er geen exclusieve pastorale of religieuze relatie tussen God en de mens is.
Christus heeft de herdersrol van God 'volledig' overgenomen. Hij is niet ondergeschikt
aan de herder-God, maar de enige herder. Om dit te verduidelijken, willen we even
ingaan op de laatste verzen van de parabel over het verloren schaap. In Lucas 15, 7 lezen
we: "Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert
dan over negenennegentig schapen die geen bekering nodig hebben." De 'hemel' slaat
hier op God (Willmes 1984, 481). God is verblijd met het verloren schaap dat terugkeert.
Maar Hij is niet de herder, niet degene die het verloren schaap gaat zoeken. Het is
Christus die het verloren schaap terugbrengt. Waar het herder-kudde spel bij de Hebreeën
alsook in de religieuze gemeenschappen slechts een idee was, gaat het nu de sleutel
vormen tot de organisatie van de kerk. De pastoralisering van de kerk begint bij Christus:
Christus is de eerste herder, de herder die zich opoffert voor de kudde en elk schaap in
bijzonder. "Le Christ, bien sur, est pasteur et c'est un pasteur qui se sacrifice pour ramener
à Dieu le troupeau qui a été perdu, qui se sacrifie même, non seulement pour le troupeau
en général, mais pour chacune des brebis en particulier." (Foucault 2004a, 155).

In de befaamde herdersperikoop (10, 1-21) van de evangelist Johannes vinden we
enkele elementen terug over de herder-Christus. Centraal staan de termen deur en
deurwachter. "Ik ben de deur voor de schapen." (v. 7). De herder-Christus wordt
getypeerd als de deur naar de schaapskooi, waartoe alleen Hij toegang heeft.
Daartegenover stelt Johannes de slechte herder: "wie niet door de deur de hof van de
schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een
dief zijn en een bandiet." (v. 1). Slechte herders zijn herders die handelen uit eigen belang.
"Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan."
Ook de huurling is een slechte herder: hij laat de schapen in de steek als er gevaar dreigt:
"Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de
schapen in de steek en gaat ervandoor - het zijn zijn eigen schapen niet! - en de wolf
overvalt ze en drijft ze uiteen. Hij is immers maar een huurling en bekommert zich niet om
de schapen" (v. 12-13). Slechte herders zijn zij die in loondienst werken, die niet de
eigenaar zijn van de schapen. Zij werken voor het geld, dat is de enige relatie die ze dan
ook met de schapen hebben. De herder-Christus offert zijn leven voor zijn kudde. "Een
goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen"(v. 1 1; d. Joh.l 4-1 b, Ez. 34, 4; Mt. 18,
12; Jer. 23, 1). Hij is degene die niet vlucht en zijn schapen in de steek laat, maar zijn
eigen leven offert voor de kudde (cf. Arnold, Rahner, Schurr á Weber 1966, 7). De
opoffering slaat niet alleen op het nemen van een risico, maar kan ook leiden tot de eigen
dood. Het is zijn kudde, waar hij verantwoordelijk voor is. Hij is degene die zichzelf
opoffert opdat de kudde mag leven. "Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en
wel in overvloed. ... Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen" (v. 106.156). Naast
het thema van de zelfopoffering, wordt ook de individualiserende werking benadrukt. "Ik
ben de Goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij." (v. 14). Deze
individuele band met elk schaap uit de kudde wordt nog sterker verwoord in vers 3b: "Zijn
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schapen roept hij ieder bij zijn naam"." Christus is de Goede herder: hij zorgt voor de
kudde en voor elke schaap uit de kudde. Tot deze kudde behoort niet alleen het volk
Israël, maar ook andere volkeren, beter: alle volkeren en alle mensen: "Ik heb nog andere
schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet Ik een herder zijn: ze zullen luisteren
naar mijn stem. Zo wordt het: één kudde met één herder." (v. 16). Christus staat voor
universalisme: tot zijn kudde behoren alle volkeren en alle mensen.72

Waar het pastorale of het herder-kudde spel, dit is de herder die zich opoffert voor
de kudde en voor elk schaap uit de kudde, slechts een idee is bij de Hebreeën en de
eerste religieuze gemeenschappen, wordt deze idee de sleutel tot de organisatie van de
kerk. De eerste herder is Christus. Hij is de deur van de ware schaapskooi en degene die
zijn leven opoffert voor de kudde en voor elk schaap uit de kudde.

2. 1.2. Petrus, Paulus en de bisschoppen

Na Christus, worden ook de apostelen getypeerd als herders. "Les ápotres sont également

les bergers, les pasteurs qui vont visiter les uns après les autres les troupeaux qui leur ont
été confiés et qui, au soir de leur journée et à la fin de leur vie, lorsque viendra le jour
redoutable, auront à rendre compte de tout ce qui s'est passé dans le troupeau."

(Foucault 2004a, 156). De apostelen Petrus en Paulus worden door Christus tot opper-
herder van de kerk aangesteld.73 Aan Petrus vertrouwt de opgestane Heer het herdersambt
toe.'" In de apostolische tijd dragen de apostelen, in het bijzonder Petrus en Paulus, het
herderschap van de gemeente. Maar uit hun brieven kunnen we stellen dat zij ook
'episkopen' (cf. Fil. 1, 1; Hand. 20, 28; Tim. 3, 2) en 'leiders' (cf. Rom. 12, 8; 1 Tess.

5,12) aanschrijven om voor de plaatselijke gemeente te zorgen (Arnold, Rahner, Schurr á
Weber 1966, 8). Dus ook de bisschoppen of episkopoi zijn als herders. Het zijn de
'opzieners', soms met het oog op hun waardigheid ook presbyteroi (Gr. npes~uTepos of

" De nobije maar 'andere' god van de Hebreeërs wordt hier getransformeerd tot een persoonlijke God.
Tegenover deze persoonlijke God zal de mens gedurende de Middeleeuwen zichzelf verstaan.
72 Het 'eeuwig verbond' verwijst hier naar een hernieuwing von het Oude Verbond dat God aangegaon was met
Mozes. Het Nieuwe Verbond verwijst naar een nieuwe invulling van het pastorale: waar het Oude Verbond een
verbond was tussen God en het volk Israël, goot het Nieuwe Verbond uit noar alle mensen die bestuurd worden
door de herder-mens. Of liever, het religieuze (de relatie God en mens) gaot zich organiseren in de kerk dat een
instrument is om alle mensen te besturen.
73 In de beeldkunst van de eerste eeuwen vinden we beelden terug met als thema 'de goede herder'. De nadruk
wordt er gelegd op de zorg von de herder voor de schapen. Ook heeft men sarcofagen en fresken Teruggevonden
waor Petrus en Paulus, beiden met een baord, voorgesteld worden naast de jonge en mooie herder-Christus.
Volgens J. Wilpert zou men no het jaar 500 het beeld van de herder die zijn kudde aanvoert noch voor Petrus
noch voor Christus gebruiken (Stenger 2002, 87). Dit is ons inziens niet zo verwonderlijk gezien het dan echter
geen 'thema' meer is (maar de sleutel van een organisatie).
'" "Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Peirus: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan
de anderen hier?' 'Ja, Heer,' zei hij, 'U weet dot ik von U houd.' Doarop zei Jezus: 'Zorg dan voor mijn kudde.'
Nogmaals vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?' 'Ja, Heer,' zei hij, 'U weet dat ik van U houd.'
Daarop zei Jezus: 'Wees dan een herder voor mijn schapen.' Nog een derde keer vroeg Hij: 'Simon, zoon van
Johannes, houd je van Mij?' Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, en
hij zei: 'Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik von U houd.' Daarop zei Jezus: 'Zorg dan voor mijn
schapen." (1oh. 21, 15-17, cf. Mt. 16, 18-19).
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'oudste')75 genoemd die duidelijk onderscheiden worden van de apostelen, die het
eigenlijke oppergezag waarmaken. De leidingfunctie die in Nederlandse vertalingen wordt
weergegeven door'herder' is in de betekenis van presbyterof episkopos (Gr. érríaKOrros).
In tegenstelling tot de profeet en de leraar wordt de bisschop getypeerd als herder. Zijn
taak bestoat erin de kudde, bedoeld wordt een welbepaalde groep of gemeente, te leiden
onder het oppergezag van een apostel. Dit blijkt tevens uit de Handelingen van de
Apostelen waarin duidelijk wordt gesteld dat de 'herder', het volk Gods ('gemeente') hoort
te leiden: "Zorg goed voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als
leiders (in de Nieuwe Bijbelvertaling: 'herder') heeft aangesteld om de kerk van God te
weiden, die hij door het bloed van zijn eigen Zoon heeft verworven." (20, 28). In het Latijn
staat er episcopos regere ecdesiom Dei. De episkopos of bisschop neemt de plaatselijke
leiding waar in een gemeente en krijgt daarvoor de hulp van de apostelen, in het
bijzonder Petrus en Paulus. Deze episkopos doet dat als een herder voor de kudde. Over
dit herderlijk leiden gaan de geschriften van Petrus en Paulus. Over de collectiviteit, de
'kudde' van de herder zegt Petrus het volgende: "Maar gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn
wonderbaar licht: gij, vroeger geen volk, nu Gods volk; vroeger van generaties verstoken,
nu begenadigd." (1 Petr. 2, 9-10). De kudde waarover de herder waakt, wordt geduid als
het 'volk Gods'. "Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke
tempel." (1 Petr. 2, 5). De collectiviteit wordt hier voorgesteld als een groep, waartoe
iedereen behoort en die steeds in uitbreiding is: iedereen is als een steen in de geestelijke
tempel, als een deeltje van een groter geheel. Het is een groep die zich verzameld heeft
rond de episkopos. Hier ligt de betekenis van de 'huiskerk' (ekklèsia of
'volksvergadering'): de eerste christenen vergaderen rond een opziener en onder inspiratie
van de apostelen in een huis. Daarom mogen we 'gemeente' niet al te vlug interpreteren
als een groep van mensen gesetteld op een bepaalde plaats en verzameld in een
kerkgebouw. Uit de vele brieven van Paulus blijkt dat de eerste 'kerk' door de vele
vervolgingen in het geheim samenkwam of vergaderde. Het gaat eerder over
gelijkgezinden (communes~ die onder het herderschap van een episkopos en geïnspireerd
door de apostelen in het geheim samenkwamen.'b Verder worden drie belangrijke
aspecten van het herderschap in het daglicht gesteld (cf. Stenger 2002, 67; cf. Infro).
Vooreerst wordt hier duidelijk aangetoond dat het niet de herder zelf is die de eigenaar is
van de kudde. De herder van de kudde werd aangesteld door de heilige Geest. Dit wil
zeggen dat de herder niet in eigen gezag of in eigen naam handelt maar geïnspireerd is
door de heilige Geest. Over het ware herderschap wordt dus gezegd dat 'ware herders'

75 Met de presbyter wordt niet de priester bedoeld. De vraog immers of de priester een herder is, heeft in de
Reformatie tot een hevige discussie tussen de Jansenisten en Wycliff enerzijds en de kerk anderzijds geleid (cf.
Foucault 20040, 156).
76 Cf. supro De oudste term om de aanwezigheid van christenen te duiden, zo hebben we eerder gezegd, is het
Griekse woord paroikio het vertoeven als vreemdeling. Bedoeld wordt het gelovige volk dat zich vergaderd heeft
onder de episkopos en onder zijn aanvoering op weg is naor het voderland, hei land waar ze thuishoren. Zo
schrijft F.X. Arnold: "Het levensgevoel echter van de christenen en de christelijke gemeente wordi in het Nieuwe
Testament, in aonsluiting van het oudtestamentische taalgebruik, gekarakteriseerd ols 'verblijf in den vreemde'
(poroikia 1 Petr. 1, 1 7)." (Arnold, Rahner, Schurr á Weber 1966, 10).
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enkel zij zijn die handelen in de Geest van de Apostelen, en niet uit eigen naam. Het
tweede aspect volgt uit het eerste: de gemeente of de kerk is de kudde van God. Door zijn
zoon Jezus Christus, heeft het Nieuwe Verbond zich gèinstalleerd: dit is het verbond tussen
God en alle mensen. Alle mensen horen toe aan de kudde, Gods kudde die door de
herder-mens geleid wordt. Dat is de kern van het christelijke pastoraat: de herder leidt niet
zijn eigen kudde maar de kudde van God. De kudde behoort toe aan God: 'zorg voor de
kudde van God waarvan u de herders bent' (1 Petr. 5, 2). In het Latijn staat er poscite qui
est in vobis gregem Dei providentes. De ware herder 'bezit' niet de schapen maar weidt de
schapen van God. Tevens lezen we over de bezorgdheid van Paulus: "Ik weet dat er na
mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen,
en dat ook uit uw midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen zullen
verkondigen om de leerlingen mee te krijgen." Paulus merkt op dat er waakzaamheid
moet zijn voor slechte of valse leiders. Wat wordt hier bedoeld? Met Ezechiel 34 kunnen
we de slechte herder typeren als iemand die zichzelf weidt (v. 2). Het zichzelf weiden slaat
hier op het handelen in eigen belang. De zorg voor zichzelf mogen we in het christelijke
pastoraat niet in deze zin interpreteren: het gaat niet over het eigen zelf. De betekenis van
deze eigen zorg wordt verduidelijkt door Paulus: "Maar aan mijn leven hecht ik voor
mezelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan
vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: de verkondiging van de goede
boodschap van Gods genade." (Hand. 20, 24). De eigen zorg slaat op het feit dat de
herder zich zelf moet wegcijferen voor de Heer. Dit betekent dat men het ware
herderschap op zich moet nemen door de kudde van God te weiden en door het
verkondigen van de goede boodschap. Petrus kan het herderschap maar opnemen, als hij
eerst zelf tot inkeer is gekomen. De herder is dus niet alleen een leider maar ook een
voorbeeld: het is zijn plicht zich te onderwerpen aan de wil van God (1 Petr. 5, 3).
Daarom moet hij zijn kudde zo leiden dat zijn blik steeds gericht is op de Opperste herder
(archi-poimen)." Kortom, "zorg voor de kudde van God waarvan u de herders bent; hoed
ze zoals God het wil: niet uit dwang, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar met
toewijding." (1 Petr. 5, 2).

Ook de kerkvaders verwijzen naar het herderschap van de bisschoppen. Bij
Cyprianus wordt de bisschop omschreven als een pastor of herder. In Epistu~a 8 wordt er
als volgt naar dit herderschap verwezen: "(de zorg voor de kudde] komt op ons neer, die
schijnen aan de leiding gesteld te zijn om in de rol van herder de kudde te hoeden."78 In
het Latijn staat er 'custodíre gregerrí wat hetzelfde betekent als het 'hoeden of weiden van
de kudde'. Ook verder, in Epistu~a 17 vinden we een gelijkaardige verwijzing terug naar
het herdersambt van de bisschoppen: "En dat de priesters en diakens de schuld hebben
verzameld van onze gelovigen, teneinde de aan hen toevertrouwde schapen te kunnen
weiden (...)".79 Het Latijnse 'fovere oves' kunnen we vertalen door het verzorgen, voeden
of voorzien in het levensonderhoud van schapen. Naast Christus en de apostelen zijn ook

" Dit kunnen we in verband brengen met de parousieverwachting. Bij de eerste christenen was er de vurige hoop
op de wederkomst van Christus. Dit doel is voor de eerste christenen niet iets dat ver verwijderd is, maar elk
moment kan bereikt worden.
78 "[ ] incumbat nobis qui videmur praepositi esse et vice pastorum custodire gregem." (Cyprianus 1962, 19).
79 "Quod quidem nostros presbyteri et dioconi monere debuerant, ut commendotas sibi oves foverent [...].' (tbid.,
49).
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de bisschoppen als herders; zij hoeden en weiden de kudde en voorzien in hun
levensonderhoud.

2.1.3. Het christelijke pastoroat

Maar de bijbel van het pastoraat tijdens de Middeleeuwen, aldus Foucault, is de Liber
regulae pastorolis van Gregorius de Grote (540-604). Daar vinden we een volkomen
nieuwe figuur terug die fundamenteel is voor de organisatie van het pastorale of het
pastorale bestuur. Het is de figuur van de rector (Sennelart 1994, 85-90). De term rector
wordt in de Grieks-Romeinse cultuur vaak gebruikt met betrekking tot juridische en
bestuurlijke zaken. Zo vinden we hem terug als benaming voor de gouverneur van een
provincie. In de bde eeuw wordt hij zelfs nog gehanteerd als synoniem voor rex (koning) of
dominus (huisheer). In zijn Liber regulae pastoralis vermeldt Gregorius zeker 40 maal de
term redor en gebruikt deze naast de term pastor en socerdos.80 Een belangrijke bron
voor Gregorius de Grote was het werk van Gregorius van Nazianze (329~330-390).81
Maar dat werk is slechts tot hem gekomen vio de Latijnse vertaling van Rufin.82 Het is in
Rufins Apologetico, het werk dat tussen Gregorius van Nazianze en Gregorius de Grote
staat, dat we de oorsprong van de term rector vinden. Rufin heeft namelijk verscheidene
malen het Griekse werkwoord orchein en het Griekse woord arché door het Latijnse redor
vertaald. Gregorius de Grote heeft dat woord overgenomen en zo op een specifieke
manier invulling gegeven aan de figuur van de pastor. In één van zijn Orationesa3 (362)
gaat Gregorius van Nazianze in op het paulinische thema van de gemeente. In zijn brief
aan de Efeziërs somt Paulus een lijst op van mensen die taken verrichten in de gemeente.
"Sommigen maakte Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen
herder en leraar." (Ef. 4, 1 1 b). Waar Paulus de nadruk legde op de diverse functies en de
organische solidariteit die nodig was voor een goed functioneren van de christelijke
gemeenschap (koïnontá), geeft Gregorius van Nazianze een zeer eigenzinnige
interpretatie. Enerzijds legt hij de nadruk op de ondergeschiktheid van de leden binnen het
Lichaam. In zijn Orationes schrijft hij: "In het lichaam is er enerzijds een element dat
beveelt en die, om het zo te zeggen, leiden, van de andere kant een element dat wordt

~ De precieze cijfers die vermeld worden in de inleiding op de Liber reguloe postorolis door Judic, zijn de
volgende: rector44, postor27, sacerdos24. Verdervermeldt hij ook nog: dodor2l, prcadicator20, prcepositus

1 1. Deze begrippen zijn volgens hem complementair en geeft er de volgende omschrijvingen van: "Ces différents
termes offrent des significations complémentaires: pastor se réfère à la diredion des ámes, dodor à
I'enseignement, prcedicotor au caroctère plus technique de lo prédicotion, sacerdos évoque plus le rituel
liturgique. Prcapositus est avant tout le chef par rapporf à des sujets. Enfin redor correspond sans doute à une
insistance sur la fonction de direction, c'est-à-dire sur lo charge proprement épiscopale á I'intérieure de la
fonction pastorale." (Gregorius I 1992a, 63).
81 Gregorius von Nazianze is gewijd tot bisschop van Nozianze. Door zijn liefde voor de wetenschap kreeg hij de
erenaam van 'theoloog' op het Concilie van Cholcedon (cf. Post 1962, 208). Zijn werken lezen we als de eerste
theoretische reflecties op het pastoraat.
82 Op de vroag 'comment s'est faite la transmission de cette oeuvre grecque chez un latin que Grégoire qui
prétend ignorer le grec? antwoordt Dekker in de inleiding op hei werk als volgt: "II existe un intermédiaire, la
traduction latine de Rufin même s'il n'est nulle part cité dans les aeuvres du pape." (Gregorius I 1992a, 30).
~ In totaal zijn er zo een 45-tal redevoeríngen of Orotiones van Gregorius van Nazianze bewaard gebleven (Post
1962, 208).
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bevolen en geleid." (Orotio II, 3).84 De redores, bedoeld worden de 'herders en leraren'
staan in voor de coàrdinatie van de kerk: "zij zijn het die zich verheffen boven de menigte
door hun deugd en hun familiariteit met God [...]." (Oratio II, 3).85

Deze enige (paulinische) verwijzing in het Nieuwe Testament waar expliciet de term
'herder' (poimen) vermeld wordt zonder rechtstreeks te verwijzen naar Christus, krijgt bij
Gregorius een zeer specifieke hiërarchische betekenis: de redor is degene die beveelt en
de kudde leidt. Deze twee elementen, zo stelt Gregorius verder, zijn met elkaar verbonden
tot een waar lichaam, getekend door Christus, het hoofd. Zijn natuurlijke hiërarchie die hij
installeert omschrijft hij als de ondergeschiktheid van het lichaam aan de ziel of van de ziel
aan de rede. Wat hier gebeurt, is cruciaal voor de pastoralisering van de kerk; de
verschillende functies binnen de kerk die volgens Paulus gelijkwaardig en solidair zijn,
worden door Gregorius van Nazianze niet alleen in een hiërarchische orde onderverdeeld,
maar werken ook bestuurlijk. De herder is niet meer een 'functie' naast een andere functie
binnen de koïnonia of religieuze gemeenschap, maar impliceert een pastorale
bestuurshouding. "La multiplicité des ministères pauliniens est réduite à deux: les
gouvernants et les gouvernés, et leur relation figurée dans le lieu commun philosophique
du supérieur contrólant I'inférieur en vertu d'une différence de nature. Par un tour de
passe-passe, sans doute instinctif, Grégoire de Nazianze a réduit I'ecclesia polymorphe de
saint Paul à un simple modèle 'politique'." (Markus in Sennelart 1994, 87). Met het
hanteren van de term redor heeft Gregorius de 'politieke' dimensie die zijn oorsprong
vindt bij Gregorius van Nazianze, alleen maar versterkt.sb Deze rectorgaat fungeren als de
centrale figuur in het christelijke pastoraat: het is de pastor die de kudde bestuurt. Het
polymorfe 'kerkmodel' van Paulus dat venvijst naar de communes, de paroikes en de
ekklèsia wordt in de na-apostolische tijd getransformeerd tot een model waar de ene
herder de kudde bestuurt en andere leiders ondergeschikt worden aan de opper-herder.
Decentralisatie gaat over in centralisatie, solidariteit in autoriteit, communes in het
christelijke pastoraat, ekklèsia in kuriakè en de paroikes worden gelovigen verzameld in
een kerk. Het pastorale of het herder-kudde spel wordt dé bestuursvorm van de
Middeleeuwen. Dat de organisatie van het christelijke pastoraat zich dus steeds meer richt
naar de structuur van een staat en zich zo transformeert tot een 'politieke' bestuursvorm,
blijkt ook treffend uit de term 'diocees, een term die uit de rijksindeling stamt van de
Romeinen en in de 4de eeuw gehanteerd wordt om het eigen gebied van de 'rector' te
benoemen. Hier ontwikkelt de Griekse term episkoposzich steeds meer in de betekenis die
wij er vandaag aan geven: de kerkelijke ambtsdrager, die met de volheid van het
priesterschap toegerust door de wijding, krachtens de rechtsmacht, die door Christus'

e~ "~ OTI KOlAQTTEp EV OW~IIXTI TO UEV TI OIp~(OV EOTI KQI OÍOV RPOKIXAE~ONEVOV, TO SE Ofp~(OGIEVOV X CfI IXyOtIEVOV,

[...]" (Nazianzenus 1978, 88).
BS ",~S EKKÀT~OIIXS, OQOI TWV irOÍaWV EIOIV QVWTEpW KO(T IXPETI~V KUI TTjV iTpOS TOV ~EOV OIKEIW6IV, [...]."
(Ibid., 90).
86 Niettegenstaande we in de Liber reguloe postorolis geen verwijzing terugvinden naar deze Pauluspassage, wijst
Judic in de inleiding dat Gregorius de Grote in zijn Homitie op Ezecfrie~ (Mogni Homilioe in Hiezechihelem
prophetom), geschreven na zijn Liber reguloe postorolis, uítdrukkelijk de notie ordo hanteert en wel als volgt. "Ce
terme est surfout utilisé pour désigner les pasteurs. Ordo sur le plan ecclésiastique est proche de dignitas et de
honor mois ces derniers mots concernent I'individu, tandis que le premier concerne le groupe. C'est ainsi que
Grégoire parle de I'uniuersus postorum ordo (2, 5) et de socrorum ordinum personoe et socrorum ordinum uiri (2,
7)." (Gregorius I 19920, 68).
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instellingen aan zijn ambt is verbonden, een deel der kerk (bisdom) in eigen naam, doch
onder het oppergezag van de paus bestuurt (de Groot 1956, 245 cf. Lumen Gentium 27).
De kerk als de verzameling van verschillende eenhoofdige episkopaten zal de wezenlijke
structuur vormen van de kerk. De episkopoi worden de opvolgers van de apostelen
genoemd. Zij zetelen in het 'apostelcollege': aangesteld door de paus moeten zij als
herders van de kerk hun (persoonlijke) kudde leiden. Zij gaan zich pas ten volle
onderscheiden van de leken, wanneer ze bekleed worden met de sacramentele - lees ook:
pastorale - macht. De transformatie van eplskopoi als 'opzieners' van een gemeente of
ekklèsia (volkvergadering, huiskerk) naar de 'bisschop' van een diocees, ligt tevens in de
toekenning van de sacramentele machten. Het gaat hier in het bijzonder om de
wijdingsmacht (volheid van het herder-zijn om te besturen) en de rechtsmacht (of
jurisdictiemacht die in relatie staat tot de geloofsleer). Het zijn deze machten die de
instrumenten gaan vormen van de pastorale structuur waarin de episkopos het
onmiddellijke bestuur of herderschap van zijn bisdom kan waarmaken, onder het
opperherderschap van de bisschop van Rome die aan het hoofd staat van al deze
particuliere kerken alsook van het bisschoppencollege.87 Hierin ligt precies de betekenis
van de middeleeuwse clerus. In de vroege Middeleeuwen betekende clericus kerkelijke
bedienaar. Het ging hier in het bijzonder over hen die een hogere vorm van studies
aanvatten en dus gestudeerd hadden. De Keyser maakt zelf inelding van het feit dat de
naam 'clericus' in sommige gevallen ook gegeven werd aan jonge mannen die het ideaal
van geleerdheid nastreefden. Gezien de nadruk op de geletterdheid van de herder, zal het
'verloren schaap' getransformeerd worden tot het 'domme' schaap: het domme schaap
kan niet op eigen kracht maar slechts door de onderwerping aan het gezag en de
(al)wetendheid van de pastor zijn eigen redding bekomen. Deze tweevormigheid binnen
de kerk tussen de 'clerus' en het 'schaap' kunnen we ook duiden als zij die de
sacramentele macht hebben, de herder-leraars en zij die deze macht niet bezitten, noch de
priveleges die hiermee verbonden werden, de Ieken.88 Het zijn deze bestuurlijke
ontwikkelingen die de pastorale macht verzelfstandigd hebben in het christelijke pastoraat
of de 'Kerk' alsook, zo zullen we verder zien, geleid hebben tot een aantal
tegenbewegingen in de Middeleeuwen.89

87 Cf. H. Irenaeus van Lyon: "Want met deze kerk moet om haar hogere gezag iedere kerk, dat is de gelovigen
van alle plaatsen, overeenstemmen, in welke (in verbinding met welke) altijd door de gelovigen van alle plaotsen
de opostolische overlevering bewaard is gebleven." (Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem
necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fidelis, in qua semper ob his, qui sunt
undique, conservata esi ea quae est ob apostolis traditio (Adversus haereses 3, 3, 2) (Irenaeus in Post 1962, 55).
~ Het onderscheid tussen de herder en de leek lezen we ook in canon 212: "Ten aanzien van hetgeen de gewijde
Herders, Christus vertegenwoordigend, als geloofsleroren verkloren of als bestuurders van de Kerk bepalen, zijn de
christengelovigen, in het besef van hun eigen verantwoordelijkheid, gehouden een christelijke gehoorzaamheid te
betonen." (CIC 1983, 87).
89 Het ligt buiten de opzet van dit proefschrift om in te goan op de vele theologische discussies, vetes en oorlogen
in de Middeleeuwen. Daarom geven we er hier slechts enkele aan: het ontstaan van de Conon van Murotori naar
aanleiding van de venverping van een oontal boeken uit de H. Schrift door Marcion, het uitschrijven van de
kapitaalzonden (fornicatie, doodslag, afvol) als antwoord op de vraag hoe groot het gezag van de kerk was in het
geven van obsolutie en het eisen von boetedoening.
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2. J.4. Besluit

In de 3de eeuw is de idee van de herder en de kudde geen dimensie noch een aspect meer
van het religieuze, maar vormt het, Foucault volgend, de sleutel tot de hele organisatie
van de kerk. Waar bij de Hebreeërs het pastorale verwijst naar de exclusieve relatie tussen
de God-herder en de mens, krijgen we een nieuwe transformatie op het moment dat er
een mens binnen de mensen-kudde als herder getypeerd wordt. Christus is de Goede
herder, deur naar het ware leven of het Koninkrijk van God. Daarin ligt het pastorale of de
wijdingsmacht: "Door Hem en met Hem en in Hem, zal Uw naam geprezen worden." Hij
is de eerste herder, na hem volgen ook de apostelen en de bisschoppen als herder-
mensen van een kudde-mensen. Vanaf het moment dat een mens zich tussen de mensen
bekleedt met deze pastorale macht, verschijnt het pastorale als een vorm van besturen.
Daarmee willen we niets anders zeggen dan dat naar de idee van de herder-kudde de
kerk zich gaat organiseren: "c'est-à-dire comme une institution qui prétend au
governement des hommes dans leur vie quotidienne sous prétexte de les mener à la vie
éternelle dans I'autre monde, et ceci à I'échelle non seulement d'un groupe défini, non
seulement d'une cité ou d'un État, mais de I'humanité tout entière." (Foucault 2004a,
151). Dat deze kerk zich georganiseerd heeft als een schaapsstal, blijkt tevens uit haar
sacramentele machten (le pouvoi~ sacramente~J die functioneren als instrumenten in het
herderen.

2.2. Het instrumentele karakter van de sacramenten

De kerk verschijnt als een instrument om mensen te besturen en om hen te leiden als een
kudde in naam van het ware leven, het Koninkrijk van God. Dit besturen ontleent zijn
betekenis aan een spreken in termen van genezen. In Psalm 102 lezen we dat God
'genezer van alle ziekten' wordt genoemd. Rond de 4de eeuw zal de nadruk nog sterker
komen te liggen op het zieke schaap of op het schaap dat 'gezondigd' heeft. "Hoezeer
mensen zich ook op de goede weg bevinden, vanaf de oorsprong is er de kwetsbaarheid
voor ziekte en kwaad." (van Knippenberg 1998, 18). De kerk ziet zichzelf als een
instrument om zieke mensen te genezen ('besturen') ten gevolge van de zonde der vaderen
(erfzonde) opdat zij de oorspronkelijke gezondheid eens en voorgoed zouden hervinden.
De sacramenten grijpen aan op de zondigheid en de ziekte van de mens: 'Zij zijn
instrumenten voor zuivering en gezondmaking.' (Ibid., 18). Daarin ligt hun bevrijdende
werking. Hier spreekt men ook van sacramenten als 'omvormingsriten'. Door verschillende
technieken en 'methoden' begeeft de gelovige zich op een weg van innerlijke omvorming.
Vanuit het perspectief van bestuurlijkheid zijn de sacramenten een machtig
instrumentarium om mensen te herderen: het besturen van mensen, in bijzonder van hen
die afgedwaald zijn van de goede weg of deze bijster zijn. Want de kerk, zo stelt Johannes
Chrysostomus (345-407) is 'een geestelijk laboratorium, waar men medicamenten maakt
opdat wij iets zouden vinden dat ons geneest van de wonden die de wereld ons toebrengt'
(Chrysostomus in Larchet 1997, 287-336). Deze kerk als een 'geestelijk laboratorium' of
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een 'schaapsstal' willen we verder in kaart brengen door aan te tonen dat de
'sacramenten' werken als bestuursinstrumenten die de pastor hanteert in naam van God.

2.2. 1. De sacramentele macht van het doopsel

De sacramentele macht van het doopsel slaat op het samenroepen van de schapen in een
kudde: het is het opnemen of inlijven van het individuele schaap in de kudde. "Wij toch,
als dienaren van Christus, nemen iedereen op en zetten als deunvachters de toegang wijd
open. Het staat u dus vrij binnen te treden, ook als uw ziel bevlekt is met zonden en uw
bedoeling onzuiver. Gij zijt binnengekomen, gij zijt waardig gekeurd en uw naam is
opgeschreven." (Cyrillus 1941, 6). Met het sacrament van het doopsel hanteert de kerk
een instrument waarmee de zonde en het kwaad afgezwezen kan worden door herboren te
worden in een nieuw leven. Het doopsel als wedergeboorte slaat op de dood en verrijzenis
van Christus (cf. Rom. 6, 3-b; 2 Kor. 5, 17). "Hij wordt wedergeboren uit water en uit
Geest en krijgt een nieuwe identiteit." (van Knippenberg 1998, 19). Dit wordt tevens
benadrukt in canon 849 van de Codex luris Canonícé "Het doopsel, toegangspoort tot de
sacramenten, in werkelijkheid of ten minste in verlangen noodzakelijk tot het heil,
waardoor de mensen van de zonde bevrijd, tot kinderen van God herboren en, door een
onuitwisbaar merkteken aan Christus gelijkvormig gemaakt, in de kerk ingelijfd worden,
wordt alleen door een wassing met echt water samen met de vereiste vorm van de
doopwoorden geldig toegediend." Het doopsel is een initiatie-techniek: het inlijven van
het schaap in de kudde. Want slechts onder het gezag van de herder kan het schaap
omgevormd worden tot een gezonde mens. De doop is daarom het geneesmiddel
(~apuaKOV) bij uitstek (Ibid., 19). Maar deze dooppraktijken en technieken zijn niet nieuw.
Bestaande dooppraktijken worden hervormd en geïntegreerd in de kerk. Twee aspecten
zijn hier fundamenteel: enerzijds dat tot de 4de eeuw we doopselpraktijken terugvinden
waar niet de zonde maar de hergeboorte benadrukt werd, ten tweede dat de 'erízonde'
een belangrijk aspect is geweest in de overgang van de volwassenendoop naar de
kinderdoop.

In het begin van de tweede eeuw na Christus was de volwassenendoop verbonden
met het catechumenaat: het onderrichten van leerlingen of catechumenen (Gr.
'katechoemenol) die zich op het Heilig doopsel voorbereiden.90 In de eerste geschriften
over het catechumenaat staat niet de zondigheid centraal, maar de hergeboorte van de
mens. Dopen is de mens tot nieuw leven brengen. Dit nieuwe leven moeten we zien als het
opgenomen worden in het mysterie of de waarheid van God.91 Een mysterie dat voor niet-

~ Een eerste volledig uitgewerkte versie van deze dienstorde vinden we in de Apostotische Overlevenng van
bisschop Hippolytus von Rome (co. 215). Wanneer een kandidaat dopeling voldeed aon de voonvoarden, werd
hij toegelaten tot het cotechumenoat dat een periode van drie jaar betrof. Deze periode werd geïntensifieerd vanaf
het begin van de veertigdogentijd. De etedi of competentes namen deel aan tal van riten. Tijdens de paoswake
werd de ziel gezuiverd, het Paasfeest zelf ging gepaard met het Doopsel of de inwijding in hei mysterie. In de
Paasweek werden hen dan beelden (ollegorie) oangereikt van wat zij ervaren hadden, ook wel de 'mystagogische
catechese' genoemd ( Lamberts 1991, 173-174).
9' Verhelderend zijn de Epicuristen. In deze groep vinden we ook de figuur van de kothêgêtes of de meester (als
levend voorbeeld van Epicurus) en de figuur van de kothêgoumenos (de 'leerlingen' van de meester) terug. "Dans
la dynastie des leaders épicuriens, la remontée directe à épicure, à travers la transmission d'un exemple vivant,
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dopelingen nog versluierd is. Daarom is het nodig dat de catechumenen zich voldoende
voorbereiden op het mysterie. Over deze voorbereiding, het catechumenaat, weten we iets
via de 'Catechese of toespraken tot de dopelingen'92 van Cyrillus van Jeruzalem (315-
387)93. Cyrillus benadrukt met klem dat men maar echt opgenomen kan worden in de
groep catechumenen als men zijn ziel zuivert (Cyrillus 1941, 19). De zuiverheid van de ziel
wordt hier slechts benadrukt als een 'voorwaarde' tot het catechumenaat of de
voorbereiding op het doopsel. Waarom moet men zuiver zijn? Waarop moet men zich
voorbereiden? Ook dit maakt Cyrillus ons duidelijk. Hij spreekt over het 'binnentreden van
de Bruidegom der zielen' (~bid., 18). Het catechumenaat is de voorbereidingsperiode op
dit binnentreden van de waarheid of het mysterie.94 Dit intreden tot het mysterie is het ten
volle ervaren van de werking van de geest, de transformatie tot een nieuw leven. "Wilde
men ingewijd worden in een dergelijke religie, dan kon dat slechts na een relatief lange
voorbereidingstijd, waarin men aan allerlei beproevingen werd blootgesteld. Na dit
louteringsproces (katharsisj vond dan de feestelijke initiatie plaats (muesisj.95"(van den
Berk 1998, 31). Het catechumenaat kon zo wel een aantal jaren duren. Tijdens deze
voorbereidingsperiode legde de catechumeen, zoals men ook ziet in andere culten, via tal
van riten de weg van duisternis naar licht af. Maar kenmerkend aan deze
voorbereidingsperiode, was het stilzwijgen. lets dat later de discip~ina a~coni werd
genoemd: het verbod om te spreken over het mysterie alvorens men ingewijd werd.9ó

d'un contact personnel, est indispensable, et c'est celc qui fonde la place particulière du kathêgêtes (de celui qui
dirige). D'autre port, ce qui caractérise la position de ce kathêgoumenos (de ce maPtre), c'est que, sur cette
cutorité que lui donne I'exemple vivant iransmis depuis Epicure, il peut parler." (Fouccult 2001, 373). Het goot
hier over praktijken wcor door bepaalde technieken het harf zich opent om in een wcarheid te kunnen stocn.
Maor, en dcarin ligt het verschil met het christelijke pastorcat, dit belijden van de wacrheid is geen bekentenis van
de zonde, maar een vrijmoken van het harf om open te stcan voor en in communicatie te treden met de wcorheid
von de meester. Deze 'catechetische praktijken' worden in het christendom hervormd.
9z In vele vertalingen von de eerste zin van de eerste Catechese van Cyrillus van Jeruzalem stcat het woord
'dopelingen'. Het Griekse ~EO~wTíaTOOUS betekent letterlijk: 'zij die verlicht gacn worden.'
93 Cyrillus Hierosolymitanus werd in Jeruzclem geboren en dcar tot priester gewijd in 345 en in 348 tot
carfsbisschop. Zijn catechesen moet hij rond zijn bisschopwijding gehouden hebben. Samen heefr hij 23 pre-
catechese geschreven, wcarvan er 18 gericht zijn tot de dopelingen en uitgesproken werden tijdens de vasten (de
eerst drie zijn 'pre-catechese', de rest noemt men de 'prebaptismcle catechese'), de 5 laatste catechese zijn de
mystagogische catechese, uitgesproken tijdens de Paasweek. In het Lotijn zijn ze samengebracht onder de titel:
Cyrilli archiepiskopi Hierosolimorum cotecheses ittuminotorum Hierosolymus XVtI et V mystogogicae. We verwijzen
ernacr met koriweg catecheses.
94 Tijdens deze peiode kunnen we drie fasen onderscheiden. Vooreerst de fase van de oudientes of horenden: hier
wordt de kandidact-dopeling voorbereid op het binnentreden van de liturgie. In een tweede fose wordt hij de
cotechumen genoemd: diegene die de lesgedeelten van de cultus mag bijwonen, mcar die voor de eigenlijke
mysterieviering werd weggestuurd. De Icatste fase ving aan met het begin van de vasten tot Pasen wocr don de
eigenlijke inwijding plcats vond. De competentes zijn de mensen die klacr en voorbereid waren op de inwijding.
(cf. Lcmberts 1991, 174; De Keyser 1958, 81).
9` De Griekse ierm muesis is de grond van ons woord 'mystiek', letterlijk het 'onuitsprekelijké . In die zin moeten
we dan ook deze 'initictie' denken. Bedoeld wordt ons inziens niet het opgenomen worden in een andere
gemeenschap of manier van leven (in-irc'), macr een voorbereiding op de radiccle blootstelling oon iets wcarover
we niet kunnen spreken, het mysterie (uuaraywyiKaí of mystogogiek). Want de eerste christenen handelden
vanuit de Christilormitas het gact hier over de fundamentele gelijkvormigheid van de mens in Chn'sto.
96 De disciplino orconi, een term die pas later werd gegeven ocn deze praktijk, betekent letterlijk de regel
(disciplinoj tot geheimhouding of stilzwijgen (arconus) (cf. van den Berk 1998, 17-44). In deze praktijken of
discipline werd de nadruk gelegd op het geheimhouden van het mysterie. Concreet betekent dat dat er met de
catechumenen niet over geloofszaken gesproken mocht worden. Vonof de 4'` eeuw zien we het omgekeerde
gebeuren: in de voorbereidende catechese op het doopsel wordt door middel van de cllegorische exegese de
Schrift uitgelegd can de catechumenen. Met het Concilie von Trente was de cotechese cls het 'uitleggen van de
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Slechts na het doopsel, werden in de 'mystagogische catechese' beelden aangereikt voor
wat de nu ingewijden ervaren hadden (allegorische methode). Gezien de aard van dit
doopsel, werd het alleen voorbehouden aan volwassenen. Het catechumenaat waarin het
mysterie centraal staat, heeft men vaak geduid vanuit de parousie-venvachting. Toen het
einde der tijden toch niet zo vlug naderde werden de christenen geconfronteerd met de
aardse noodwendigheden.

De godsdienstvrede van keizer Constantijn in 313 kunnen we duiden ols het begin
van de pastoralisering van de kerk.97 Waar het catechumenaat in haar eerste vorm een
voorbereidingsperiode van drie jaar vroeg en de kandidaat dopeling tevens aan een
aantal voonvaarden diende te voldoen alvorens opgenomen te kunnen worden in het
mysterie, worden deze technieken hervormd in de pastoralisering van de kerk: het doopsel
slaat niet (meer) op de inwijding in het mysterie van God, maar is een instrument om
mensen te besturen, dit door aan te grijpen op de zonde. Het inkorten van het
catechumenaat tot één ritus zonder spreiding in de tijd alsook de voorbereiding of
'catechese' waarin de catecheet de schrift uitlegt (allegorese-exegese) zijn effecten van de
pastoralisering van de kerk: de pastor die zich geroepen voelt om de verloren schapen te
redden. Het doopsel wordt de ritus, niet om opgenomen te worden in het mysterie, maar
om deelachtig te worden aan een gemeenschap waarin men zich op een bepaalde wijze
dient te gedragen. De zuivering en reiniging door het water slaat op deze wedergeboorte,
met name het lid dat opgenomen wordt in het 'kerkelijk' leven. Het opgenomen worden in
de kudde van de door God bezielde gemeenschap vraagt dus om een verandering van
(morele) levenswijze. De pastorale macht van het doopsel ligt precies hierin: eens men is
toegetreden tot de kudde moet men zich op een andere manier gedragen. Rond de 4de
eeuw kent het catechumenaat geen (lange) voorbereidingsperiode meer waarin de
gesteldheid van de catechumeen geoefend werd om de versluierde waarheid of het
mysterie te kunnen aanschouwen, maar zal het doopsel langzaam ingekort worden tot een
ritus of instrument, voorafgegaan door een schrifFuitlegging of catechese, met als doel de
opname in de zuivere kudde en de onderwerping aan de pastor. Niettegenstaande de
variëteit aan doopritussen, zal het doopsel vanaf de 4de eeuw haar functie ten volle
ontlenen aan het pastorale bestuur: het inlijven of initiëren (in-ire) van mensen in een
bepaalde bestuurswijze van naar zichzelf kijken. Daarin ligt precies haar sacramentele
macht.

Ook de overgang van de voiwassendoop naar de kinderdoop waarin de theologie
van de 'erfzonde' een belangrijke rol in heeft gespeeld, laat zich duiden vanuit de werking
van de kerk. Het is Augustinus die als eerste de totale verdorvenheid als een zondige

geloofsleer' voor het doopsel een feit. In het 'decreet over de erízonde' (17 juni 1546) lezen we: "Ze is ons
katholiek geloof, "zonder welke het onmogelijk is, God te ontvangen" [Hebr. 11, 6], van erfzonde gereinigd in zijn
onverantwoorde en onkwetsbare zuiverheid voortbestemd, is dan het christenvolk 'niet langer onmondig heen en
weer geslingerd door elke windvlaag' [Eph 4, 14]". ("Ut fides nostro catholico, "sine qua impossibile est placere
Deo" [Hebr 1l, 6], purgotis erroribus in sua sinceritate intero et illibato permaneot, et ne populus christianus
"omni vento doctrinae circumferotur' [Eph 4, 14] (...)'. (Denzinger 1963, 366 (1510)).
97 Het gaat ons dus niet om een uitroeien van de mysteriereligies door de christenen, zoals van den Berk schrijft:
"De christenen zelf hebben overigens op het einde van de vierde eeuw en met name in de vijfde eeuw de
mysteriereligies volledig proberen uit te roeien. Dat gebeurde toen zij zelf uitgroeiden van mysteriegodsdienst tot
staatsgodsdienst." (van den Berk 1998, 32), moar om een postoralisering van religieuze en christelijke
gemeenschappen of beter, een institutionalisering van het religieuze mei behulp von de pastorale mocht.
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afkering van God benadrukt. Mensen worden in deze verdorvenheid geboren en door
geboorte geven ze deze zondige gebrokenheid aan elkaar door van generatie op
generatie. Deze oorsprongszonde (peccatum originale) kennen we beter als 'erfzonde'.
Verlossing ('soteriologie') van deze zondige gebrokenheid is maar mogelijke door de
genade van Christus alsook het doopsel. Hier ligt het belang van de kinderdoop, dat voor
vele controversen had gezorgd: kinderen worden geboren in totale verdorvenheid en
moeten gedoopt worden ter vergeving van deze zonde (in remissionem peccotorum). De
controverse ligt in het gegeven dat men het volgende vers uit de Romeinenbrief nu ook
ging toepassen op kinderen: "Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is
gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben ..." (Rom. 5, 12).98 Door het doopsel wordt aan de
zondige mens de mogelijkheid geboden zich te keren tegen het kwaad; want al wat goed
is komt van God en al het kwaad ligt in de mens. Maar dat wil niet zeggen dat het
doopsel een voorgoed afkeren is van de zonde. Augustinus benadrukt dat de mens op zich
slecht is en dat hij door de begeerte (concupiscentio) voortdurend in zonde kan
vervallen.99 Hier zal het sacrament van de biecht op inspelen: de macht die het mogelijk
maakt het in zonde vervallen lid terug op te nemen in de kudde.

De betekenisverandering van het doopsel van 'blootstelling aan het mysterie' naar
'het opgenomen worden in de kudde' alsook de overgang van de volwassenendoop naar
de kinderdoop wijst op de sacramentele macht van het doopsel: door het doopsel worden
we ingelijfd in de kudde en onderworpen aan een bepaalde gedragswijze. In de
pastoralisering van de kerk worden dus bestaande doopselriten en instrumenten hervormd
en geïntegreerd in de kerk. Waar in de religieuze en christelijke gemeenschappen het
doopsel gezien werd als het opgaan in Christus of de hergeboorte, worden deze
technieken hervormd in het pastorale bestuur waarin niet het 'leven' maar de 'zonde' een
strategische rol gaat spelen.

2.2.2. De sacramentele macht van de communie

De herder voorziet ook in het levensonderhoud van zijn schapen. Hij geeft hen voedsel en
drank om te leven. De sacramentele macht ligt in het geven van het spirituele voedsel. Het

9e In canon 2 van de Synode van Carthago wordt de kinderdoop uitdrukkelijk in verband gebracht met dit vers:
"Quoniam non aliter intellegendum est quod ait Apostolus: "Per unum hominem peccatum intravit in mundum (et
per peccatum mors), et ita in omnes homines perfronsiit, in quo omnes peccaverunt" (cf. Rom. 5, 12], nisi
quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit. Propter hanc enim regulote fidei etiam parvuli,
qui nihil peccatorum in se ipsis adhuc committere potuerunt, ideo in peccatorum remissionem veraciter
baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur, quod generatione traxerunt." (Denzinger 1963, 223).
99 Augustinus' tegenstander was de 8ritse monnik Pelagius. Pelogius zelf benadrukte de verontwoordelijkheid van
de mens tegenover het doorgedreven dualisme tussen goed en kwaad van de invloedrijke gnostische stroming van
het Manicheïsme. Deze zag de zwakheid van de mens als gevolg van de formo morientum, de vorm van Adam.
Door de bijstand van God (genade) en de bemiddeling van Jezus kan de mens daartegen ingaan. Zo stelt
Pelagius de mens als zwak wezen in een spanning tussen het rijk van de zonde (regnum peccol~ en het rijk van de
genade (regnum grotioe). Augustinus' zondeleer is te begrijpen vanuit zijn overfuiging dat het pelogianisme de
mogelijkheden van de mens overbenadrukte tot nadeel van de menselijke gebrokenheid. De kwestie werd
besproken op de Synode van Carthago (418): de zondigheid en erfzonde von de mens alsook de kinderdoop
werden gegoten in de eerste canones van de Synode: zie Denzinger 222, 223, 224. Later waaide de kwestie terug
op in de strijd tegen Nestorius, die in 431 door het Concilie van Efeze werd veroordeeld.
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sacrament van de communie, later de eucharistie genoemd is daarom het belangrijkste
sacrament van de kerk. Zo staat er in canon 897 van de Codex lu~is Cononici geschreven:
"Het meest verheven Sacrament is de allerheiligste Eucharistie, waarin Christus de Heer
zelf aanwezig is, geofferd en genuttigd wordt, en waarvan de Kerk voortdurend leeft en
groeit (...)." En in canon 899 wordt dit verder geëxpliceerd: "De eucharistieviering is een
handeling van Christus zelf en van de kerk, waarin Christus de Heer, door de bediening
van de priester, zichzelf, substantieel tegenwoordig onder de gedaante van brood en wijn,
aan God de Vader opdraagt en zich aan de gelovigen, deelgenoten in zijn offergave, als
geestelijk voedsel aanbiedt." Het geestelijke voedsel verwijst naar het Laatste Avondmaal
waarbij Jezus brood en wijn nam, het dankgebed uitsprak en aan zijn leerlingen verdeelt
met de woorden: "Neem en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt ... neem en
drink, dit is het Bloed van het nieuwe altijddurende verbond, dat voor u vergoten wordt ter
vergeving van de zonden." (Lamberts 1991, 195). De 'communie' (Gr. koinonia, Lat.
communio) als de maaltijd van de Heer, het breken van het brood en drinken van de wijn,
is het hart van het pastoraat. Maar in het vroege oerchristendom werd communio gezien
als het binnentreden in de liefdesgemeenschap van God en mens. Het is het opgenomen
worden in de oorsprong, waardoor het aardse doordesemd werd van het goddelijke (cf.
de blootstelling aan het ware mysterie). Met de pastoralisering van de kerk, gaat het niet
meer om de (individuele) liefdesgemeenschap met God, maar zien we dat het samen
maaltijd vieren van de kudde een bestuursinstrument wordt. De term communio verschijnt
als een probleem (niet de relatie God en mens) en als een oplossing: "Door Hem en met
Hem en in Hem, zal Uw naam geprezen zijn". De communio is het instrument waarmee de
herder de kudde leidt. Wanneer er sprake is van communio dan verwijst dat naar de
eucharistie als het maaltijd vieren. Zo staat er in de Didoscolio (geschrift uit de 3de eeuw)
dat er aan bisschoppen het advies gegeven wordt om aan rondreizende bisschoppen te
vragen te celebreren als bewijs van verbondenheid. Het is de verbondenheid met het
lichaam van Christus (cf. 1 Kor.l, 9; 2 Kor.l3, 13; Rom. 15, 26-27). Zij die niet
behoorden tot dit lichaam, noemde Cyprianus een 'rebel tegen het offer van Christus'. Of
zoals we later zullen zeggen: een rebel tegen de kerkelijke leer. Treffend is hier ook de
uitdrukking van Augustinus. Wanneer hij spreekt over 'excommunicatio' dan drukt hij de
bestuurlijke houding van de kerk uit: dat men niet mag deelnemen aan de maaltijd, dus
geen voedsel en drank mag ontvangen. Of, aan de geëxcommuniceerden werd de
eucharistie geweigerd: zij werden uitgesloten van de kudde, kregen geen voedsel meer ter
beschikking. "Het was het opheffen van de communio, een verbreken van de band, een
uitstoten uit de christengemeente." (Boudens 1988, 17). Het breken van het brood en het
drinken van de wijn is het teken van verbondenheid en eenheid, van een gemeenschap of
totaliteit waar men kan toetreden zoniet kan uitgesloten worden. De sacramentele macht
van de communie ligt in haar instrumentaal karakter: het instrument dat de band tussen de
verschillende christengelovigen aangeeft en hen bewust maakt van de gemeenschap
waarin ze opgenomen zijn. De communie werkt bestuurlijk, haar macht ligt in het insluiten
door deelneming aan de maaltijd alsook in de uitsluiting of 'excommunicatio'. De
redenering was eenvoudig: wie zich afscheidt van de bisschop of de pastor, maakt zich los
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van de kudde.'oo Kortom, de communie is een instrument van de pastor dat teruggaat op
het voeden van de kudde en als inzet heeft het besturen van een kudde schapen of het
geheel van gelovigen in naam van God.

2.2.3. De sacramentele macht van de biecht

Toetreden alsook het behoren tot de gemeenschap betekent het leiden van een zuiver
leven, vrij van zonden, onderworpen aan de wil van God. Maar uit de confrontatie met
zonden in de verschillende gemeenten uit de apostolische tijd, blijkt dat niet iedereen dit
zuivere en heilige leven erop na kon houden. Het ging dus vooral om een praktisch
probleem: hoe konden we die kerk zo onbesmet mogelijk houden als een gemeenschap
van zuivere gelovigen. De geëxcommunicerde of zondaar werd aangespoord tot bekering
om opnieuw opgenomen te worden in de Godsgemeenschap. Hier ligt precies de
sacramentele macht van de biecht: door de biecht kunnen de schapen die de kudde
verlaten hebben, terug deel uitmaken van de kudde. Zij, die zich door hun fouten en
zonden van de kudde hebben afgescheiden, worden aangespoord om tot inkeer te komen
en te boeten met het oog terug herenigd te kunnen worden met het Volk Gods (cf. Sim. VI
2, 3(62)). In verschillende teksten uit de Apostolische tijd vinden we verwijzingen terug
naar deze aansporing tot bekering. Zo geeft Hermas zich in de Pastor uit als een
boodschapper van boeteling en boetedoening'o' (Hermas 1997, 1 1). Hermas zelf wordt
aangesproken door de pastor, waarmee hij zijn eigen handelen verklaart: "AI wat
hierboven is geschreven, heb ik, de herder, de bode van de boete, zelf ten toon gespreid
en uiteengezet aan de dienaren van God. Indien u dus geloof hecht aan en luistert naar
mijn woorden, als u in hun spoor verder wandelt en uw (levens)weg corrigeert, zult u
leven. Maar als u koppig volhardt in het kwade en in de herinnering aan de haat ~weet
dan dat~ geen mens met die houding zal leven voor God. AI wat ik u te zeggen had, heb
ik gezegd." (Sim. IX, 33, 1(1 10)).102 Tal van oproepen en aansporingen om de zonden te
belijden met het oog op een zuiver hart vinden we hier terug. Daarin ligt precies de
pastorale macht: het is degene die in naam van God het verloren schaap moet aansporen
zichzelf terug te onderwerpen aan de wil van God. Maar buiten deze aansporingen,
vinden we nergens een officiële ritus of liturgisch verloop terug. We komen hier verder op
terug.

'~ "Zo is de communio-gedochte een van de pijlers geweest waarop het kerkelijke leven in de eerste eeuwen
rustte. Rond de eucharistie, teken van eenheid, werd een broederbond geweven die zowel gelovigen ols
bisschoppen omvatte en die een uiting was van onderlinge verbondenheid in een en hetzelfde geloof in de
verrezen Heer Jezus Christus. Over dat alles werden geen theorieën opgesteld, maar vanuit deze overtuiging werd
geleefd. Een kerkbewustzijn ontwaakte en groeide. In de kiem was de hele organisatie van de latere kerk
aanwezig." ( Boudens 1988, 18). Anders: de idee van het herder-kudde spel gaat zich verzelfstandigen en
organiseren als kerk.
'o' De Herdervon Hermas zou volgens de Canon van Muratori geschreven zijn rond 140 - 154 door een broer
van Pius, bisschop van Rome. De auteur is verder onbekend. Het werk zou over een langere tijd geschreven zijn en
misschien wel door verschillende auteurs. Het boek telt vijf visioenen ( Vis.), morele voorschriften (Mand.) en tien
boeken of Simititudes (Sim.)
ioz "Haec omnia, quae supra scripta sunt, ego pastor nuniius paenitentiae ostendi et locutus sum dei servis. Si
credideritis ergo et oudieritis verbo mea et ambuloveritis in his et correxeritis itinera vestro, vivere poterítis. Sin
autem permanseritis in malitia et memoria offensarum, nullus ex huiusmodi vivet deo. Haec omnia a me dicendo
dicta sunt vobis." (Hermas 1997, 356).
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De centrale vraag in de geschiedenis van dit sacrament lijkt deze: wat doen we met
de afvalligen, de lapsi, zij die zich afgestoten hebben van de kerk?'o3 Het gaat hier in de
eerste plaats om een praktisch probleem voor de eerste christenen, dan wel om een
theoretische geloofsdiscussie. Hiermee willen we aangeven dat niet het wezen van de
zondaar het object van djscussie vormt - dat was jmmers duideljjk, de zondaar is iemand
die zich niet onderwerpt aan de wil van God -, maar wel wat er met de zondaar moet
gebeuren. Een voorbeeld geeft ons Cyprianus in De lopsis. Onder het gezag van keizer
Decius (249-251) waren alle burgers van het Rijk verplicht deel te nemen aan de
traditionele goden cultus en bepaalde 'erediensten' voor de keizer.1p4 Vele christenen
onderwierpen zich aan deze keizerlijke wet: ze namen vrijwillig deel aan de Romeinse
cultus. Later wensten ze terug opgenomen te worden in de kerk.'os

Twee strekkingen tekenen zich af binnen de clerus. De ene strekking was
vertegenwoordigd door de bisschoppen die gunstig stonden tegenover een clementie of
een wederopneming van de afvalligen binnen de gemeente. De andere strekking waren de
rigoristen: zij waren tegen de opneming van geloofsafvalligen omdat daardoor de reinheid
van de kerk werd bezoedeld. Dit leidde tot een Schisma toen in 251 de Romeinse
presbyter Novatianus verkozen werd als oppositionele leider tegen Cornelius, bisschop van
Rome dje de praktijken van wederopneming van geloofsafvalligen ondersteunde.'ob De
partij van Novatianus, die zichzelf de katharoi ('reinen') noemde, erkende de voor de
afvalligen bediende doop niet en eiste wederdoop voor wie tot de kerk wilde terugkeren.
Het concilie van Carthago (252) werd bijeengeroepen omwille van een praktisch kerkelijk
probleem: wat doen we met afvalligen, met degenen die zich van de kerk hebben
verwijderd? Uit de omvangrijke christelijke literatvur over de biechtpraktijk blijkt eens te
meer hoe sterk de vraag naar wederopname aanwezig is en als een rode draad zich weeft
doorheen de geschiedenis van het christendom. Dat Cyprianus na dit voorval zijn boek De
ecclesioe unitate heeft geschreven, maakt duidelijk hoe belangrijk het was dat de leiders
de eenheid van de kerk moesten handhaven en verdedigen. Ook de apologetische
geschriften ontlenen hun betekenis aan het pastoraat (en niet aan de theologie): het

'o' In de Codex luris Canonici wordt in canon 715 'ketterij' als volgt gedefinieerd: "Ketterij wordt genoemd hei, no
het ontvangen van het doopsel, hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere woarheid die met
goddelijk en katholiek geloof geloofd moet worden (...)." Deze omschrijving van 'ketter verwijst duidelijk naar het
'verloren schoap': het schaap dat behoorde tot de kudde maor afgedwaald is (en door de jurisdictiemocht
afgestoten zol worden). In deze canon wordt verder ook venvezen naar apostasie 'het volkomen afwijzen van het
christelijke geloof' en het schisma 'het zich onttrekken aan het gezag van de Paus of oan de gemeenschap mei de
onder zijn gezag staonde kerkleden'.
'o" Een ander voorbeeld is de indiensttreding in het leger. In dienst treden betekende een bereidheid om te doden
alsook de verplichting deel te nemen aan de goden- en keizer cultussen in het Romeinse rijk. Het doden als de
ofgodendienst waren~zijn ten strengste verboden en ook hier waren de rigoristen duidelijk gekont tegen de
indienstneming van christenen in het Romeinse leger. Christenen die zich toch invoegden, vormden dan ook een
praktisch probleem voor de kerk.
~os De vele afvalligen die berouw betoonden werden onderscheiden in de socnfi'coti (zij, die werkelijk aan de
goden hadden geofferd), thuiifi'coti (zij, die slechts wierook voor hen, olsook het beeld van Decius, hadden
gebrand), líbellotici (zij, die niet geofferd hodden maar wel een bewijs hadden afgegeven alsof ze gedaan hadden)
en de ado lacientes (zij, die zonder te offeren hun naam in de registers hadden laten inschrijven) (Post 1962, 69).
'ob In een eerste samenkomst met de bisschoppen van Afrika werd gesteld dat de soc~ficoti en de thurifi'coh'
worden oangenomen tot boete, doch slechts in het uur voor de dood met de kerk verzoend kunnen worden. De
anderen mochten boete ondergaan bij een priester waarna ze zich weer met de kerk konden verzoenen. Het
Concilie von Carthago besliste zelfs dot na boetedoening ook de eersten vergiffenis kregen en terug in de kerk
ingelijfd mochten worden (Ibid, 70).
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verdedigen van het geloof wil zeggen het verdedigen van de kerk of de pastorale
bestuursvorm. Zo ook kunnen we de jurisdictiemacht begrijpen: de macht waarop de
bisschop zich kan beroepen om 'besmette schapen', zij die echt een gevaar vormen voor
de kudde omdat ze zich niet bekeren, af te stoten.

2.2.4. De sacramente~e macht von de jurlsdictie

De jurisdictiemacht is de natuur van de kerk zelf, het beschermen en samenhouden van de
kudde. Dat het samenhouden van de kudde geen eenvoudige zaak was, blijkt uit de
betekenis van het 'verloren schaap'. Het verloren schaap is niet alleen het individuele
schaap dat losgekomen is van de kudde maar tevens het schaap dat niet Gods wil maar
de wil van de duivel volgt. Het is de mens die zich heeft laten verleiden door het kwade en
zo zichzelf door zonde buiten de kudde of kerkgemeenschap plaatst. Zoals we eerder
hebben aangehaald, ligt de macht van het boetesacrament in de wederopname van de
zondeling op voorwaarde dat deze bereid is tot boetedoening, met name zich te
onderwerpen aan de wil van God. De macht van de jurisdictie wordt uitgeoefend als de
'wil tot zieleheil' bij de zondaar niet aanwezig is. Dat wil dus zeggen, als hij geen schuld
bekent en niet toegeeft dat hij bezeten was van het kwaad. Als de zondaar met andere
woorden zich niet wil bekeren tot de wil van God treedt het recht-spreken van de kerk in
werking. In naam van God spreekt de pastor recht op aarde en oordeelt hij over de
kudde. Het is de jurisdictiemacht die het toelaat dat een bisschop in de hoedanigheid van
de herder een schaap kan verjagen uit de kudde dat anders door ziekte of schandaal de
hele kudde gaat besmetten (Foucault 2004a, 157).'0' Want de zondaar die verzaakt aan
het goede, belichaamt het kwaad. Als handlanger van de duivel verstoort hij de orde van
God, haar essentie en doel. Dit zieke of schurftige schaap symboliseert het 'kwaad': het
schaap dat er een andere levenshouding of leer op na houdt dan te handelen naar Gods
wil. Om de kudde te vrijwaren van het kwaad, is de enige en efficiënte manier de
uitroeiing. Precies hier treedt de inquisitie of kerkelijke rechtbank op, met name als het
instrument om de kosmische strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel
gesymboliseerd in mensen te beslechten. Niet vanuit de theologie staven we haar werking,
maar als antwoord op praktische problemen.108 Hoe kan men het kwaad met wortel en tak
uitroeien? Wat doen we met de duivelstrawanten, zij die het kwaad personificeren? Met
deze ketters, de heksen en de tovernaars? "Want wat de Duivel veroorzaakt heeft, is geen
positieve werkelijkheid, maar een gebrek, een tekort, een afvalligheid." (Decorte 1989,

'o' "Tot de bestuursmacht die krachtens goddelijke instelling in de kerk bestaot en die ook jurisdictiemacht
genoemd wordt, zijn volgens de voorschriften van het recht bekwaam zij die een heilige wijding onivangen
hebben." (Can. 129 ~ 1, CIC 1983, 49) Onder de jurisdictiemacht verstaon we de macht (recht-spreken) waarop
de herder zich kan beroepen bij het uitoefenen van de zielzorg: het beschermen van de Kerk alsook van elke
gelovige in de Kerk.
~oa Het grootste praktische probleem van de kerk uit de eerste eeuwen is wellicht het probleem van haar leergezag
of het recht-spreken: wie hoorf tot de kudde en wie niet. Toen Morcion de boeken van het Oude Verbond alsook
verschillende boeken van het Nieuwe verwierp, riep dai vragen op welke nu tot de geïnspireerde boeken van de
kerk behoorden. In het begin van de 3d` eeuw vinden we een catalogus boeken terug die bekend is als de
Frogmentum Murotori. Het is de bisschop von Rome die over de autoriteit beschikt om hierover te kunnen
beslissen (Post 1962, 55).
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44). Het kwaad bestrijden en uitroeien is de functie van het recht.109 Het gaat in de eerste
eeuwen over een genadeloos uitroeien omdat men dacht dat heksen en tovernaars de
duivel bezaten: ze vervvijzen niet naar de duivel, maar zijn de duivel (cf. Ex. 22, 17-18;
Lev. 20, 27; Deut. 18, 10-11).

Vele regels (of canones"o) zijn dan ook vervaardigd door Concilies, het strijdtoneel
van verschillende geloofsopvattingen, van goed en kwaad. "' Het zijn vaak definitieve
leeruitspraken als gevolg van een veroordeling van een dwaling. Naast de heksen en de
tovernaars, kent de kerkgeschiedenis nog heel wat andere 'schurftige schapen', die de
kerk niet meer heeft uitgeroeid maar toch nog als het 'kwaad' zag. Bijvoorbeeld, en hier
raken we een gevoelige discussie aan, de joden en de moderne rationele mens. Laten we
hier kort op ingaan.

De beweging van de kerk is vooral op gang gekomen door Messiaanse Joden:
Joden die zich groepeerden rond Jezus, waarin ze de Messias zagen. De eerst aanhangers
van de kerk waren dus Joden, zij lazen de Wet, waren besneden en onderhielden ook
andere Joodse gebruiken. Toen er zich ook andere volkeren wilden aansluiten bij de kerk,
ontstond er een probleem: kunnen deze heidenen toetreden tot de kerk van Jezus zonder
besneden te zijn, noch de wet van Mozes nalevend? Het Concilie van Jeruzalem werd in
49 bijeengeroepen rond deze vraag. Het antwoord op deze vraag was duidelijk: er werd
een ruimte gecreëerd voor heiden-christenen, zonder de verplichting tot het naleving van
de Wet en besnijdenis. Omdat deze heidenen als wilde loten werden geënt op de edele
Olijfboom, het volk Israël, werd de zuiverheid van de kerk niet aangetast. De meerderheid
van heiden-christenen werd al vlug een feit, tot groot ongenoegen van de Joden. Dit
ongenoegen breekt los wanneer er niet één bisschop van de Joden aanwezig is op het
Concilie van Nicea (325). Met het oog op de eenheid van haar kerk en de meerderheid
van de heiden-christenen, ondergroef inen het principe van het 'geworteld zijn in Israël' en
werden de joden vanaf dan beschouwd als 'ketters'. Zij symboliseren het kwaad omdat ze
zich niet onderwerpen aan de wil van God. Het Concilie van Nicea gaf aan de
bisschoppen het recht deze 'schurftige schapen' te verwijderen uit de kerk, alvorens ze de
kudde besmetten.12 Het tweede voorbeeld. Het Eerste Vaticaanse Concilie (1869-1870) is

'~ Ook de kruistochten zijn letterlijk gevechtsstrijden tegen het kwaad. Het uitroeien van de mensen die het kwaad
bezitten en zo de goddelijke orde verstoren.
"o In het Grieks betekent 'canon' linioal of richtsnoer, in overdrachtelijke zin maatstaf of norm. In de christelijke
wereld gaat het om een maatstaf voor het gelovig handelen of besturen. Deze canon kan betrekking hebben op
de lijst van boeken en geloofsartikelen die de richtlijn zijn voor het ware geloof. In het bijzonder gaat het dan over
de conon von de bijbel: de lijst van boeken die samen de H. Schrift vormen. Ook kan het gaan om de canon als
de lijst van heiligen. De conon in de misliturgie wijst op de vaste vorm voor de offerhandeling, die door het
euchoristische gebed voltrokken wordt. Tot slot betekent canon ook kerkelijke wet. De Codex telt zo 1748 canones
(de Groot 1956, 268).
"' Naar de 'canon' heet het kerkelijke recht ook canoniek recht. De kerkjuristen hebben als voornaamste taak de
canones of normerende besluiten van de concilies om te zetten in wetten of canones von de Codex.
"' Naar oanleiding van een artikel over het Vaticaan en de Joden in het Tijdschrift Religie Nu (nr. 3, 1998) werd
de volgende tekst in het Kleintje MuunFront gepubliceerd (nr. 324, 1998) die precies de betekenis van de
jurisdictiemacht illustreert i.v.m. de houding van de kerk tegenover de joden: "Sinds het oecumenisch concilie van
Nicea in het jaar 325 werden de joden beschouwd als ketters die moesten worden vervolgd. Daarna zorgden veel
wetgevingen ervoor dat de joden in een isolementspositie werden gedrongen: de Codex von Theodosius II (5e
eeuw), heT Concilie van Orleons (538), de kerkelijke wetten van Toledo (589) en die von Rome (743) - om maor
slechis enkele voorbeelden te noemen - verboden huwelijken tussen joden en niet-joden. Het 4e Concilie van
Lateranen von 1215 opende definitief de weg naar de ondergang van de joodse gemeenschappen in heel
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een reactie op de Verlichting en de moderne rationaliteit. Denken dat de rede en
vooruitgang het heil van de mensheid kunnen verzekeren en niet de goddelijke
rationaliteit, werd aanzien als één van de grootste dwalingen uit de geschiedenis. Aan
deze 'duivelse gedachte' werd weerstand geboden door het afroepen van de pauselijke
onfeilbaarheid in 1870 zo: "Wanneer de bisschop van Rome ex cathedra spreekt, d.w.z.
wanneer hij in de uitoefening van zijn ambt als herder en leraar van alle christenen
krachtens zijn hoogste apostolische ambtsbevoegdheid onherroepelijk beslist dat een
geloofs- of zedenleer in de gehele Kerk vastgehouden moet worden, dan bezit hij op
grond van de goddelijke bijstand, die hem in de H. Petrus beloofd is, die onfeilbaarheid
waarmee de goddelijke Verlosser zijn Kerk in de onherroepelijke beslissing over een
geloofs- of zedenleer uitgerust wilde weten." (cf. Can. 749 CIC 1983, 343). Deze canon
over de onfeilbaarheid van de paus raakt de grond van de jurisdictiemacht: met het
uitroepen van deze canon wil men de sociale natuur of de eenheid van de kerk
beschermen en aan het grootste kwaad, de menselijke rede weerstand bieden. Tegen de
achtergrond van de Verlichting heeft de kerk deze onfeilbaarheid afgekondigd opdat men
belangrijke geloofswaarheden ongeschonden doorheen de eeuwen kan overdragen,
zonder zich te moeten aanpassen aan trends en tijdgeesten. Zonder deze canon zou het
gevaar kunnen bestaan om verschillende geloofsrichtingen, allen gegrond op een eigen
interpretatie van de bijbel, naast elkaar te moeten stellen zodat de eenheid in de kerk
verscheurd wordt. De centralisatie van het leergezag is in bestuurlijk opzicht een instrument
in de strijd tegen het kwaad met het oog om het goede en het ware te vrijwaren.

De jurisdictiemacht heeft als doel de wil van God veilig te stellen en de zuiverheid
van de kerk te beschermen en veilig te stellen. De twee voorbeelden die we weergaven,
tonen aan dat de bisschop of herder zich beroepend op het recht, steeds de zuiverheid van
de kerk als doel heeft: het afstoten van het besmette schaap, opdat dit schaap de kerk niet
zou verzieken noch haar zuiverheid (eenheid) zou besmeuren. De jonge kerk had al de
gewoonte om deze gewijde conones te verzamelen om de kennis, het gebruik, en de
naleving ervan te vergemakkelijken (CIC 1983, XXXIII). Met het verzamelen of bijhouden
van deze canones konden de gewijde bisschoppen deze canones raadplegen alsook er
kennis van nemen. Want, zo zei Paus Celestinus vermanend in een brief aan de
bisschoppen (21 juli 429) die in Apulië en Calabrië waren aangesteld, dat het 'aan geen
van de priesters geoorloofd is zijn canones niet te kennen'. "Met deze woorden stemt
overeen wat het Vierde Concilie van Toledo (633) dat na het herstel van de discipline in

Europa. Zij bracht het verbod om 'christelijke' beroepen uit te oefenen en besloot zelfs uiterlijke kenmerken voor
joden in te voeren. Zij werden verplicht om op hun kleding een gele ring aan te brengen. De leden van de synode
van Wenen (1267) dwongen de joden een jodenhoed fe dragen, een hoed rr~et twee punten opdat men hen von
verre zou kunnen herkennen. Ook werd ioen de gettovorming een feit. Ook no de reformatie van de zestiende
eeuw kwamen antisemitistische gevoelens in alle heftigheid voor. Berucht werd het geschrift van Maarten Luther
'Von den Jiiden und ihren Lugen' dat de joden neerzette als vijonden van christenen. Niet voor niets werd dit
geschrift tijdens de nazi-periode regelmatig herdrukt. Maar ook in het calvinisme kwamen deze geluiden voor. De
beroemde zestiende-eeuwse theoloog Gisbertus Voetius schreef in zijn 'De Judaismo' (Over het jodendom) dat de
joden zich schuldig maakten aan alle hoofdzonden en daarom venvorpen moesten worden. En de Provinciale
Synode van Zeeland in 1618 vond dat de joden gedwongen moesten worden om hei 'christengeloof' te
aanvaarden." In het document De overweging over de Shoah dat de rooms-katholieke kerk in 1998 heeft
uitgebrocht, heeft ze officieel ofstand genomen von elke vorm van antisemitisme. Wat we willen aantonen, is dat
de jurisdictiemacht wezenlijk behoort tot het pastoraat. De pastor roept het recht in om 'schurftige schapen' te
kunnen afzonderen om de zuiverheid van de kerk en de goddelijke orde in de wereld veilig te stellen.
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de kerk, welke tijdens de heerschappij van de Visigothen van het Arianisme bevrijd was,
voorgeschreven had: 'de priesters dienen de heilige geschriften en de canones te kennen',
omdat 'onwetendheid, de moeder van alle dwalingen vooral bij de priesters van god
vermeden moet worden." (CIC 1983, X)OCIII). Zo zijn er in de loop van de eerste tien
eeuwen wijd en zijd bijna ontelbare verzamelingen van conones ontstaan, die de herder of
episkopos hoorde na te leven in het uitoefenen van de pastorale zorg. De verzameling van
monnik Gratianus, Decretum Gratiani (1140), vormde het eerste grote deel van de
collectie kerkelijke wetten, die naar het voorbeeld van het Corpus lurls Civilis van keizer
Justinianus, de Codex luris Canonici genoemd wordt. 13 Dit Corpus dat in de tijd
tweemaal herzien is geworden"', vormt het klassieke recht van de Rooms-Katholieke of
Latijnse Kerk (Can. 1 CIC 1983, 3).15

De jurisdictie als sacramentele macht van de kerk werd neergelegd in het Wetboek.
Het Wetboek is een reflectie op het pastorale handelen. Dit handelen is niets anders dan
de 'positie' van elk schaap in de kudde: het is een beschrijving van de rechten en plichten
van de verschillende ledematen die samen de eenheid vormen, het Lichaam van Christus.
De indeling en inhoud van de Codex is opgesteld naar de 'positie' van elk 'lidmaat': de
rechten, plichten, functie en taak van elk deel van het Lichaam van Christus."b Slechts
door het doopsel wordt men opgenomen in de kudde. Maar opdat deze kudde, de kerk,
haar zuiverheid zou bewaren, behoort elk schaap het rechte pad te (blijven) bewandelen:
men moet zich houden aan het 'recht' zodat men niet afdwaalt, noch een andere leer gaat
verkondigen dan de kerkelijke geloofsleer. De macht van de jurisdictie is gericht op het
vastleggen en beschermen van de rechten en plichten van elke gelovige tegenover elkaar
en de kerkelijke gemeenschap voor zover deze betrekking hebben op het zieleheil. Met het
oog op het beschermen van elke gelovige alsook de kerk in haar geheel, kan de jurisdictie
dus ook sancties opleggen - het 'verloren schaap' verwijderen uit de kudde met het oog
op de bescherming van elk schaap alsook de kudde in haar geheel. De straffen die
uitgesproken en opgelegd worden door de kerkelijke rechtbank kunnen de dader treffen
ofwel voor het leven ofwel voor een bepaalde tijd ofwel voor onbepaalde tijd (Can. 1336;
CIC 1983, 589). Deze straffen kunnen gaan van berispingen en vermaningen tot tijdelijke

"' Naast de collectie van Gratianus bevat het Corpus ook normen uit het Decretoles Gregorii of Liber Extm van
Gregorius IX (1234), het Libersextus (YLf van Bonifatius VIII (1298), de Constitutiones Clementinae (de collectie
van Clemens V door Joannes XXII afgekondigd, 1317) en de Extrovogontes Communes, de Decretalen von
verschillende pausen (1500). Het bijeenbrengen van deze verzamelingen heeft geleid tot het ontstaan van de
Codex luris Cononici (1582).
"' De Codex luris Cononici, het Wetboek van Canoniek Recht, is in de tijd twee keer herzien. De Codex luris
Cononici van 1917 (Codex Pio-Benedictus) werd herzien 'om het tot dan toe geldende recht op een nieuwe wijze
te ordenen.' (CIC 1983, XXXVII). Maar ol spoedig blijkt een tweede herziening nodig te zijn. "Toch leidden zowel
de uiterlijke omstandigheden van de kerk in deze wereld, die in enkele decennia zulke snelle opeenvolgingen van
gebeurtenissen en zulke veranderingen van zeden beleefde, als de voortschrijdende interne oniwikkelingen van de
kerkelijke gemeenschap ertoe dat een nieuwe hervorming van de canonieke wetten van dag tot dag dringender
geëist werd.' (Lbid, XXXVII). In 1982 wordt het nieuwe wetboek afgekondigd waarbij het niet alleen ging om een
nieuwe ordening van wetten maar vooral om een hervorming van wetten aangepost aan de nieuwe
geesteshouding en noden, alsook rekening houdend met de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie.
Van dit wetboek verscheen in 1996 een Nederlandse uitgave.
15 Het Corpus Luris van de Latijnse Kerk (de Latijnse ritus volgend) correspondeert in zekere zin met de Syntagma
Canonum of Corpus cononum Orientole van de Griekse kerk (CIC 1983, XXXV).
"b De Codex Lun's Canonici telt zeven boeken: I. Algemene normen, II. Volk Gods, III. Hiërarchische inrichting van
de kerk, IV. Heiligheidstaak van de kerk, V. Tijdelijke goederen van de kerk. VI. Sancties in de kerk, VII. Processen.
Hierin worden de rechten en plichten genoemd die de organisotie van de kerk vorm geven.
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of definitieve excommunicatie of afzondering (cf. boek VI en VII: cf. Can. 1331 en 1336).
Bijvoorbeeld Canon 1388 ~l ."De biechtvader die het biechtgeheim rechtstreeks schendt,
loopt een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel
voorbehouden is (...)." Door bijvoorbeeld het ontnemen van een ambt"', een privilege,
titel, de overplaatsing naar een ander ambt, het verbod te verblijven in een bepaald
ambtsgebied of wegzending uit de clericale staat, kan de herder-bisschop het verdorven
schaap tijdelijk of definitief verwijderen uit zijn kudde. Hier ligt het verschil tussen de
sacramentele macht van de biecht en de sacramentele macht van de jurisdictie. Waar de
biecht gericht ís op een wederopname door zelfonderzoek, is de jurisdictie gericht op het
zuiver houden van de kudde door het kwaad af te stoten.

2.3. Besluit

De religieuze relatie tussen God en mens wordt een pastorale relatie in die zin dat de
mens zichzelf maar kan begrijpen en (be)sturen mits de hulp van een herder-mens. De titel
van de herder als primus interpares drukt dit treffend uit. Het is de herder-mens als eerste
tussen gelijken of als de eerste mens tussen de mensen. Autonomie is niet één aspect van
het pastorale noch iets dat plaats vindt noast het pastorale. In tegendeel: het autonoom
worden van het herder-kudde spel is fundamenteel. Zo fundamenteel dat het pastoraat
gedurende vijftien eeuwen dé bestuursvorm is. De bestuursmacht van de kerk betreft dus
niet alleen de jurisdictiemacht. Ook het doopsel, de communie en de biecht zijn
sacramentele machten die bestuurlijk werken. De verschillende sacramenten tonen aan dat
het religieuze zich georganiseerd en gerechtvaardigd heeft als het pastorale bestuur waar
de herder moet toezien op zijn kudde en in het bijzonder op elke schaap van de kudde.
De werking van de kerk is het 'herderen': het opnemen van een pasgeboren en nieuw
schaap in de kudde, het geven van sterk makend voedsel, het opnemen van het verloren
schaap alsook het afstoten van het besmette schaap. Maar de sacramentele instrumenten
en technieken die de kerk gaat hanteren om de kudde te besturen, zijn niet helemaal
nieuw. Bestaande religieuze technieken en instrumenten gaan zich onder een andere vorm
van weten integreren en ook hervormen in het christelijke pastoraat. In die zin gaat het in
de 4de eeuw om een pastoralisering van het religieuze milieu of anders, om een
verzelfstandiging van religieuze gemeenschappen door middel van de pastorale macht.
Het religieuze - de verhouding van de mens tot God - is vanaf dat moment het pastorale
bestuur. 'Religieus' is de herder die in naam van God waakt over de kudde.

"' Men kan een priester zijn ambt ontnemen of hem verbieden bepaalde handelingen uit te oefenen, maar het
ontnemen van zijn wijdingmocht is onmogelijk (cf. Can. 1338 ~2).
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3. ALGEMEEN BESLUIT

De idee dat een goddelijkheid, de koning of de baas een herder is en een kudde mensen
volgt, is vreemd aan het Griekse denken maar vinden we wel terug in de antieke oriëntale
samenlevingen. In deze samenlevingen zijn niet alleen de goden als een herder voor de
kudde. Ook de koningen en farao's leiden hun kudde als een herder. Dit pastorale thema
wordt verder ontwikkeld bij de Hebreeërs. Het verschil met de koningen en goden uit
Assyrië en Mesopotamië, alsook met de goden en farao's in Egypte ligt in de specifieke
invulling van deze herder-kudde verhouding: het gaat in het Hebreeuwse pastoraat
fundamenteel om een religieuze verhouding. God alleen is de herder voor het volk. Deze
relatie tussen God en de mens is een exclusieve religieuze relatie waar geen enkele koning
noch een ander mens aan deelneemt. Geen enkele persoon binnen de Hebreeuwse
samenleving krijgt de titel van herder. Met uitzondering van koning David, stichter van de
monarchie. Van deze pastorale relatie hebben we tevens gezegd dat ze niet terug te
vinden is bij de Grieken en de Romeinen. Daar treffen we de metafoor van de piloot of het
roer aan. Zoals de stuurman zijn schip moet besturen doorheen de stormen en over de
golven, alsook verplicht is het schip te laveren om piraten en vijanden te ontwijken om het
te leiden naar een goede haven, zo hoort ook een koning zijn stad te besturen. "Le
capitaine ou le pilote du navire, il ne gouverne pas les marins, il gouverne le navire. C'est
de la même fa4on que le roi gouverne la cité mais non pas les hommes de la cité."
(Foucault 2004a, 127). De Griekse koning bestuurt het schip maar niet direct de mensen
op het schip. De pastorale macht bestuurt mensen, in bijzonder elke mens. Het is een
individualiserende macht. Deze individualiserende macht zoals we die terugvinden in bij
de Hebreeërs in het Oosten kennen de Grieken niet. Zelfs nergens elders in de
geschiedenis vinden we een ander voorbeeld terug van deze relatie tussen de herder en de
kudde. Vandaar dat we kunnen stellen dat de pastorale macht een absolute unieke idee
die de kerk aangrijpt om zich te organiseren tot een kerk. Uniek dus omdat ze zich verder
ontwikkeld heeft naar het model van de schaapskooi: 'elle a pris modèle du cóté de la
bergerie, de la politique considérée comme une affaire de bergerie.' (~bid., 134). Het
pastorale bestuur en dus niet de politieke macht is via het Romeinse Rijk de westerse
wereld binnengedrongen. In de kerk heeft het pastorale of het herder-kudde spel zich
verder kunnen ontwikkelen. Dit pastorale bestuur of de 'christelijke' 1e pastorale wijze,
willen we nu verder uiteenzetten.

1e Met het tussen haakjes plaatsen van deze term, verwijzen we met Foucoult naar de historicus P. Veyne die stelt
dot de term 'christendom' eigenlijk niet correct is in die zin dot het verschillende realiteiten of monieren om zichzelf
te gedrogen dekt.
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Fi00FDSTUK 2: DE PASTORALE BESTUURSWIJZE

Het thema van het herder-kudde spel dat een ver verleden kent, is verder ontwikkeld,
verrijkt maar vooral gecompliceerd geworden door het christelijke denken. Deze
complexiteit heeft vooral betrekking op het pastoraat als een unieke en specifieke
bestuursvorm waarin de pastor én oog heeft voor de kudde én oog heeft voor elk individu
van de kudde - omnes et singu~otím. Het pastoraat is 'un art de conduire, de diriger, de
mener, de guider, de tenir en main, de manipuler les hommes, un art de les suivre et de
les pousser pas à pas, un art qui a cette fonction de prendre en charge les hommes
collectivement et individuellement tout au long de leur vie et à chaque pas de leur
existence.' (Foucault 2004a, 168). In tegenstelling tot de Griekse politieke macht die
bestuurt doorheen de wet, gaat het pastorale bestuur gebruik maken van een arsenaal
aan diverse technieken en instrumenten om 'mensen' te besturen. Deze pastorale
technologie of wijze is iets dat de kerk heeft uitgevonden, zij het door bestaande
technieken te hervormen en op een andere manier en onder een andere vorm van weten
te integreren in haar pastorale bestuur. In dit hoofdstuk willen we ons buigen over deze
pastorale (bestuurs)wijze. In een eerste punt gaan we op zoek naar de uniekheid van het
christelijke pastoraat in relatie tot het Hebreeuwse pastoraat en de Griekse politieke
macht. De vraag gaat uit naar de verhouding van de pastorale macht tot de wet, de
waarheid en het welzijn. Gezien deze verhouding niet zo eenvoudig en eenduidig is, is
verder onderzoek nodig. Aan de hand van teksten van enkele kerkvaders doen we een
nieuwe poging om deze pastorale wijze in kaart te brengen. Waar we eerst ingaan op de
machtstechnieken waarmee de pastor bestuurt, buigen we ons in een laatste punt over de
technieken waarmee het individu zichzelf stuurt.

1 . HETCHRISTELUKE PASTORAAT COMMEUNARTDECONDU~RE

Uit de studie van de Griekse literatuur, in bijzonder de politieke werken van Plato, bleek
dat de magistraat zich gedraagt als een 'wever': zijn taak bestaat erin de verschillende
voorbereidende kunsten, zoals het maken van het weeftouw, het spinnen van de draad,
enz. met elkaar te verbinden zodat er een mooie en degelijke stof geweven kan worden.
Centraal staat het bonum commune: het gemeenschappelijke goed, het algemeen welzijn
oftewel de staat. In tegenstelling tot de politieke macht of de staatskunst die als object van
besturen de staat heeft, hebben we het pastoraat omschreven als de kunst van het
besturen van mensen. Haar object is niet de staat, maar haor eigen kunst: het besturen
van mensen. In wat volgt willen we deze unieke en christelijke bestuurskunst verder
uiteenzetten in vergelijking met de Hebreeën en het Griekse politieke denken.



1.1. Het pastoraat als de reflectie op het besturen van mensen

Het pastoraat kunnen we niet zomaar verbinden met het instituut, het gaat niet alleen om
de kerk, haar bepaalde regels en wetten.19 Met het pastoraat is er ook een ruimte
ontstaan voor reflectie: niet alleen een refledie op de wetten en regels, maar onmiddellijk
een gigantische theoretische reflectie over de kunst van het besturen van mensen. Met
Foucault kunnen we daarom stellen dat het pastoraat, als de reflectie over het besturen
van mensen en dus niet de theologie als de reflectie over het woord van God, dé
theoretische refledie is van het christelijke Westen. Waar deze refledie over de kunst van
het besturen tot dan toe werd uitgeoefend door de filosofie, gaat nu het pastoraat een
ruimte openen waarin haar eigen grootste goed voorwerp is kunnen worden van haar
kunst. "En fait, il y a eu sur le pastorat une gigantesque réflexion qui s'est tout de suite
donnée comme réflexion, non seulement, encore une fois, sur les lois et les institutions,
mais une réflexion théorique, une reflexion qui valait philosophie." (Ibid., 154). Het
pastorale bestuur breekt de ruimte open door een theoretische reflectie in te bouwen op
haar eigen besturen als het besturen van mensen. Dat het pastoraat een theoretische
reflectie inbouwt, kunnen we opmaken uit de termen waarmee de kerkvaders het pastoraat
omschreven. Het is Gregorius van Nazianze die als eerste het pastoraat in zijn Orationes
als de kunst van het besturen van mensen heeft gedefinieerd als 'technè technórí en
'epístemè epistemón', het is de 'kunst van de kunsten', de 'wetenschap van de
wetenschappen' (Oratío II, 16). "Want, heus, het lijkt me dat het is de kunst van de
kunsten ~TEXVTI TEXvc.~v) en het weten van het weten ~ETrtaTT~~1Tj ETTIaTT1~iWV~ dat het

menselijke zijn leidt, dat is het meest diverse en het meest complexe van het zijn." (Orotio
II, 16). De Orationes van Gregorius van Nazianze zijn in het Grieks geschreven. Maar het
is door de Latijnse vertaling in Rufins Apologetica, dat ook Gregorius de Grote, zoals we
eerder al aangaven, dit werk van Gregorius van Nazianze in handen heeft gekregen en er
uitdrukkelijk naar heeft venvezen. In de beginverzen van zijn Liber reguloe pastoralis,
geschreven rond 590, verwijst ook hij naar deze 'kunst van de kunsten' (ars est ortium):
"Het is de kunst der kunsten, het besturen van de zielen." (Orotio I, 3-4).120 Tot de 18de
eeuw zullen we deze kunst beter kennen als íegimen onimorum': wat Gregorius de Grote
noemt 'het besturen van de zielen' (cf. Foucault 2004a, 154; Senellart 1995, 27). Het

was Gregorius van Nazianze die als eerste het pastoraat de ors artium heeft genoemd. Dit
pastoraat als de theoretische reflectie over het besturen van mensen, het besturen van de
ene door de andere of het dagelijkse besturen van mensen, is de ars artium, het weten van

i9 Het gaat ons maar om de kerk in zoverre het een organisatie is waarin de pastorale macht zich georgoniseerd
heeft. Of sterker: de kerkgeschiedenis is de geschiedenis van de pastorale macht. Mei de woorden von Foucault:
"(...) I'histoire des techniques employées, I'histoire des réflexions sur ces techniques pastorales, I'histoire de leur
développement, de leur opplication, I'histoire de leur raHinement successif, I'histoire des différents types d'analyse
et de savoir qui étaient liés à I'exercice du pastorot." (Foucault 2004a, 154).
'~o De term voor het pastoraat is in de eerste plaats regimen animorUm en niet curo onimarum (generolis ol
specio~isj. Daarmee willen we aangeven dat de 'zielzorg' omschreven moet worden ols het 'besturen van de ziel'.
Zoals Gregorius van Nazianze aongeeh gaot het hier niet om de zorg voor de ziel, zoals de geneeskunde zorgt
voor het lichoam, maar om een zorg als het besturen doorheen de ziel. Een bestuurlijkheid die niet zools we zullen
zien, de ziel ols object heeft, doch eerder de 'wil tot zíeleheil'.
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alle weten of de wetenschap bij uitstek geweest, zo zal verder blijken, gedurende vijftien
eeuwen.' 27

Het besturen van de zielen mogen we echter niet verwarren met de medische zorg
voor het lichaam. Dit verschil wordt duidelijk als we parallellen proberen te trekken, aldus
Gregorius van Nazianze in zijn Orotio: 'Het is het gemakkelijkste om te weten als men een
parallel trekt tussen de zorg voor de ziel en de geneeskunde van het lichaam.' (Oratio II,
16).122 De zorg voor de ziel is veel moeilijker om uit te oefenen dan het genezen van het
lichaam. Bij de geneeskunde van het lichaam heeft men steeds een duidelijk doel voor
ogen: men wil het terugbrengen naar een eerdere staat. Zo wil men bijvoorbeeld het
lichaam genezen door de ziekte weg te nemen waardoor het lichaam terugvalt in zijn
vorige staat. De geneeskunst van het lichaam heeft het lichaam als object én einddoel, in
het bijzonder de ziekte of een wonde. Deze kunst van het genezen staat dus uit naar het
voordeel van haar object. Eens dat voordeel vervuld is, gaat zij op zoek naar een ander
object waarvan zij de kunst is. Het verzorgen van de ziel verschilt hierin dat het 'doel'
precair is: de ziel is geen bederfelijke materie die op elk vlak kan ontbinden, maar 'une
substance d'origine divine, attachée à I'élément inférieur et qui aspire, en le combattant, à
retrouver la noblesse du ciel.' (Senellart 1995, 27). Het besturen van de ziel heeft dus niet
als object de ziel zelf, zoals de geneeskunst van het lichaam zich stort op het organisme.
De zorg voor de ziel heeft te maken met een substantie van goddelijke afkomst. "II
s'exerce sur la volonté de I'homme en tant qu'elle est I'agent de sa libération et
cependant, par ces attaches matérielles, y fait obstacle." (Ibid., 28).

Op dit punt zien we verschillen tussen de geneeskunst van het lichaam en de zorg
voor de ziel. Waar de geneeskunst van het lichaam een duidelijk object (het lichaam)
heeft, heeft de zorg voor de ziel te maken met een goddelijke instantie dat niet het object
is van haar kunsten. Waar het bij deze laatste om gaat, is het besturen van de wil van de
mens. Gregorius van Nazianze verduidelijkt dit door aan te geven waarin de technieken
van de geneeskunst en het besturen van de ziel verschillen. De geneeskundige bestudeert
de zieke met het oog op de ziekte: hij bestudeert de plaats en omstandigheden, de leeftijd
en al de andere zaken die nodig zijn om een juiste diagnose van de ziekte te maken. Het
is hem dus te doen om de ziekte en niet zozeer om wie de ziekte draagt, dit is de
individuele patiënt. Als hij voldoende gegevens heeft verzameld en de diagnose is
vastgesteld, kan hij de kuur voorschrijven: dit kan gaan van het innemen van medicijnen
tot het ondergaan van een operatie. De dokter wil met deze remedies de zieke bevrijden
van zijn ziek-zijn. In de meeste gevallen is de patiënt die verlangt genezen te worden, ook
bereid om de voorgeschreven kuur te volgen. In sommige gevallen echter, ziet een patiënt
de noodzaak er niet van in. Dan kan het gebeuren dat er geweld gebruikt wordt: dat de
patiënt gedwongen wordt zich te laten helpen. Nu, bij het besturen van de ziel is er geen
sprake van deze passieve houding, beter: van dwang. "Maar bij ons, de intelligentie en
het egoïsme, zo ook ons onvermogen en onze weigering om ons zo te laten overtuigen,
bevatten de grootste hindernis voor onze deugd. Een soort van beweeglijkheid ontketent

12' Cf. De Bull Ad ecclesiae regimen van paus Pius IV (29 november 1560). Het Latijnse woord regimen wijst op
de unieke pastorale bestuursvorm of de kerk.
~~2 "fvoir) ó OfV TIS Trl TWV 6WUIXTWV 8 Ep0lTTE10I li~V TWV lI1VXWV 10(TPEIIXV QVTE~ETIXQIXS KIXI 06W FIEV EpYWST~S

EKEIVTI KQTOI~IQBWV I...~.'~ (Nazionzenus 1978, 111).
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zich dan tegen hen die komen om ons te helpen." (Oratio II, 19).123 De weigering om zich

te laten helpen, is hetgeen dat de deugd zelf in de weg staat. Want de grootste deugd is

de gehoorzaamheid. Het leiden van de ziel verdraagt immers geen geweld: zij beroept
zich op de deugd. Noodzakelijk is de overtuiging, die scherpzinnigheid en
onderscheidingsvermogen vraagt. Deze scherpzinnigheid in vergelijking met de

geneeskunde van het lichaam, beschrijft Gregorius als volgt: "deze medische praktijk
analyseert met weinig diepzinnigheid, het grootste deel van zijn activiteit betreft de
viterlijkheden, terwijl bij ons, wij zetten al onze zorg en al onze ijver op de studie van de

mens die gevangen is in het diepste van het hart en wij strijden tegen een vijand die tegen

ons een strijd leidt en een inwendige oorlog." (Ibid., II, 21).124 De zorg voor de ziel
veronderstelt een studie van de mens: men bestudeert zijn ziel, die gevangen is in de
grond van het hart en daar vecht tegen innerlijke vijanden. Deze studie naar het binnenste

van de mens veronderstelt een zekere scherpzinnigheid. Maar ook
onderscheidingsvermogen is nodig, juist omdat de remedie die de ene kan helpen, niet
noodzakelijk ook goed is voor de andere. Het besturen van de ziel heeft als laatste ook de
overtuiging nodig. Hierin ligt het verschil met de geneeskunst van het lichaam. Waar deze
laatste als doel heeft het lichaam in zijn natuurlijke staat te herstellen of te bewaren, richt
de zorg voor de ziel zich op het bewerkstelligen van een complete transformatie 'par
laquelle I'8me se dépouille de tout ce qui n'est pas elle et, retrouvant sa ressemblance

divine, accède à la béatitude." (Senellart 1995, 29). De ziel moet bevrijd worden van wat
ze niet is, zodat ze weer verbonden kan worden met God. Niet de ziel is het ware object,
maar de wil van de mens. Slechts de mens die mee 'wil' werken, kan de eigen ziel

bevrijden. Door overtuiging en niet door dwang roept de pastor de gehoorzaamheid op
van de mens, de enige deugd die leidt tot bevrijding. Of liever, de pastor bestuurt
doorheen de 'wil tot zieleheil' van de mens.

Zowel in Orotiones van Gregorius van Nazianze als in de Liber regulae pastoralis
van Gregorius de Grote staat deze 'psychologie' of 'therapie van de ziel' als het besturen
van de ziel centraal. Wat Gregorius ons wil zeggen, is dat het genezen van het lichaam

een andere kunst veronderstelt dan het genezen of verzorgen van de ziel. De geneeskunst

van het lichaam is een volmaakte kunst: de kunst van het genezen heeft als object het

voordeel van het lichaam. Haar kunst bestaat erin gericht te zijn naor het object waarvan

zij de kunst is. Het verzorgen van de ziel, is een kunst die niet gericht is op het voordeel
van haar object. De kunst betreft niet, zoals we hebben aangetoond, de ziel. Specifiek aan
de zorg voor de ziel, is haar techniek of bestuursvorm: het is een techniek die aangrijpt op

de wil van de mens. Door het pastoraat te omschrijven als een kunst die niet gericht is

naar het voordeel van haar object, de ziel, maar een reflectie is op haar techniek als
object van besturen, kenmerken we haar als een zeer specifieke en originele kunst van het

besturen van mensen. Zo is het pastoraat als regimen onimorum, de kunst der kunsten

omdat haar object niets anders is dan haar bestuursvorm zelf. Het pastoraat als het

i23'~ HNIV tSE 1) OUVEOIS KIXI TO 1[l1ÀIXUTOV KIXI TO VIKIXOAUI pOISIWS UT~TE EISEVIXI ~1T1TE IXVEXEOBIXI NÉylaTOV trpós

ápETr~V, ëpTlv êNnóS10V KIXi Oïóv TIS napára~ls Karà Twv ouNUaxOUVTWV yívETal, [...]" (Ibid., 1 15).
IZ4 "KIXTOTTTEUOUQTj TfEpl TO 1[IIXIVOGIEVOV T~ TfÀEIWV TT~S TrpIXy~10(TEIOfs, T1411V SE 7fEpl TOV KPU7TTOV TTjS KC(pS1Us

0lV8pWROV T~ TfIXOIX AEpIXTfEIU TE KQI QifOUSIj, KO(1 7TpOs TOV EVSOAEV T~~IIV IXVTITTOÁE~OVVTIX KIXI IXVTITfQÀC(IOVTIX Tj

uIX~, 05' TjNIV IXUT015' OTf~OIS KIXB T~UWV xpWFIEVOS, TO ÓEIVOTIXTOV, TW TTjS IX41IXpTÍUS BIXVIXTW SISWOIV."

(Ibid, 119).
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besturen van de zielen, is een bestuursvorm die aangrijpt op en bestuurt doorheen de ziel
van elk individu.

1.2. De complexiteit van het christelijke pastoraat

Als het pastoraat als het besturen van de zielen een zeer specifieke wijze is van besturen,
dan moeten we ons nu de vraag stellen naar de kenmerken van deze bestuurskunst. Of
beter: wat is zo eigen aan deze bestuursvorm dat we niet kunnen terugvinden bij de
Hebreeën, noch in de Griekse cultuur? Zeker is dat de complexiteit van het christelijke
pastoraat te wijten is aan het autonoom of zelfstandig worden van de pastorale macht.
Wanneer niet God als herder functioneert maar het herderschap wordt toegewezen aan
iemand binnen de menselijke kudde zelf, komt er een gemeenplaats of ruimte vrij waarin
de ene (mens) de andere (mens) leidt. We moeten dus analyseren hoe deze pastorale
relatie tussen de ene mens en de ander ontwikkeld, verrijkt maar ook gecompliceerd is
geworden doorheen de eeuwen. In navolging van Foucault, brengen we deze pastorale
wijze in kaart en illustreren het door een beroep te doen op enkele oude teksten. Het gaat
over het pastorale zoals dit zich verder ontwikkeld heeft rond de 3de en 4de eeuw in
geloofsgemeenschappen, in de eerste kerkhuizen en vervolgens in de kerk. Ter illustratie
nemen we De socerdotío van Johannes Chrysostomus, Epistulae van Thascius Caecilius
Cyprianus, De o{fi'ciis ministrorum van Ambrosius en zoals we al eerder hebben vermeld,
de bijbel van het pastoraat, de Liber regulae pastoralis van Gregorius de Grote. Verder
verwijzen we ook naar de twaalf boeken die zijn ondergebracht in het werk De institutis
coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis van Johannes Cassianus over de
monastieke gemeenschappen, naar de Epistulae van Sophronius Eusebius Hieronymus en
tot slot naar de Regulo Benedidi van Benedictus, de grondtekst voor het westerse
monnikswezen.

7.2. 1. Met betrekking tot het welzijn, de woarheid en de wet

Om na te gaan waarin de specificiteit van het christelijke pastoraat ligt, zullen we de eerste
teksten, vaak door de kerkvaders geschreven, over het pastoraat erbij moeten halen. Wat
wordt in deze teksten over de herder gezegd, dat niet terug te vinden is bij de Grieken
noch bij de Hebreeën? In een brief aan Damase schrijft Hieronymus het volgende: "Zoals
het voor hen die het evangelie met een bezorgd gemoed nauwkeurig lezen, klaar en
duidelijk zal worden, hoe zij, zowel in hun voedsel en drank als in hun wandeling en alles
wat ze doen, het welzijn van de mensen zullen nastreven." (Epistolae XXI, 2).125 In deze
korte abstracte zin worden drie belangrijke kenmerken aangehaald van het pastoraat. Ten
eerste leidt de pastor met het oog op het welzijn. Het voeden van de kudde, de
bescherming en het rondlopen in grazige weiden staat in het teken van het welzijn van de
kudde. De zorg die de pastor biedt als de weg die hij opgaat met zijn volk is steeds gericht

'25 "sicuti manifestum esse poterit ei qui euangelia sollicita mente perlegerit, quomodo et cibus eius et potus et
deombulotio et uniuersa quae gessit, salutem hominum procurorinT." (Hieronymus 1982, 87).
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op het welzijn van zijn mensen. Ten tweede, de pastor onderricht de waarheid. Het
christendom is zoals alle geschreven religies een godsdienst van de waarheid. Het pad dat
leidt naar het welzijn is ook steeds een weg die gekoppeld is aan een hoger doel, namelijk
de waarheid of de ene ware werkelijkheid. Want het welzijn of dat wat goed is voor de
mensen, staat nooit op zichzelf. Dat wat goed is en bijdraagt aan het welzijn is steeds
geconditioneerd aan het geloof in of de aanvaarding van een waarheid. Zo ook is het met
het evangelie waaraan het goede en het kwade geconditioneerd worden. En tot slot, is het
pastoraat ook steeds verbonden met de 'wet'. Met het oog op het welzijn is het niet alleen
nodig te geloven in de waarheid, maar veronderstelt het geloof ook een ondenverping
aan de wet of de juiste activiteiten. Wel, door te zorgen voor de kudde onderwerpt de
pastor zich aan de wet om het welzijn van de kudde te garanderen. Het waken zelf maakt
de pastor tot pastor: de pastor moet toezien over de kudde, hij waakt erover. Maar de
activiteit van het waken is tevens ook een wet, een bevel, het is de wil van God. Door te
waken over de kudde onderwerpt de pastor zich aan God en de kudde zich aan de pastor
en zo ook aan de wil van God.

Kortom, de pastor is degene die de kudde leidt naar het welzijn, hen de wet
voorschrijft alsook hun onderricht in de waarheid. De christelijke pastorale macht bestaat
in het leiden van mensen door hen de wet voor te schrijven met het oog op het welzijn.
Wanneer we deze definitie hanteren, zien we dat dit een algemene definitie is van mocht.
Want welke bestuursvorm onderwerpt mensen nu niet aan een wet, heeft het welzijn van
het volk niet op het oog of weigert te handelen in teken van het algemeen goed. Wanneer
we terugblikken op de politieke macht, merken we dat deze macht perfect voldoet aan
deze definitie. De pastorale relatie omschrijven als een machtsrelatie die betrekking heeft
op het welzijn, de waarheid en de wet maakt dus niet het wezenlijke of unieke uit van het
christelijke pastoraat. Integendeel, deze drie aspecten lijken elementen te zijn die elke
machtsrelatie typeren.

1.2.2. Hetp~incipe van de integ~ale en pa~odoxole verdeeldheid

Om het specifieke van de christelijke pastorale bestuursvorm te duiden, doen we een
nieuwe poging door ons te richten op de verantwoordelijkheid van de pastor en de koning
voor hun kudde en stad. Illustratief is het verhaal van Koning Oedipus. Koning Oedipus
heerste lange tijd als rechtvaardig koning en geliefd man over Thebe. Toen er opeens de
pest uitbrak stuurde hij Kreoon naar het orakel in Delphi om de oorzaak van deze
goddelijke straf te achterhalen. Het orakel vertelde hem dat zolang de moordenaar van
Lauïs niet gevonden, verbannen en gestraft is deze toorn van de goden over de stad zal
rusten. De oorzaak van de pest en de reden dat het volk moet lijden is niemand minder
dan Oedipus zelf: hij heeft immers (tegen eigen weten in) zijn vader Lauïs vermoord. Uit
deze Griekse tragedie blijkt duidelijk dat het wangedrag van de koning de oorzaak is van
het lijden van het volk. Het zijn de goden die het volk straffen omwille van de daden van
hun koning. Maar ook omgekeerde situaties vallen voor. Zo kunnen de goden een slechte
koning aanstellen omdat de stad onrechtvaardig is of het volk ondankbaar. Of sterker, dat
de koning of herder het zelf nalaat om als goede herder of koning te handelen, het volk
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straft omdat de stad tegenwerkt of ondankbaar is. In Hosea 4, 6 vinden we hier een
verwijzing naar: "Als een rebelse koe, zo rebels is Israël en de Heer zou het moeten laten
grazen als een lam in het wijde veld?" Wat we hier zien is dat in de Griekse, maar ook in
de Hebreeuwse samenleving een wederkerige verantwoordelijkheid is tussen de
gemeenschap of het volk en degene die het leidt. Een koning die zijn volk op een slechte
manier bestuurt, verliest zijn stad. Net als een herder die zijn kudde niet goed leidt, ook
zijn schapen zal verliezen. Maar ook omgekeerd gaat op: wanneer de schapen
tegenwerken, verliezen ze hun herder en zonder herder immers ook zichzelf. Zonder
herder, zo hebben we eerder gezien, is er geen kudde meer. Net zo is het gesteld met de
stad. Wanneer de stad zich keert tegen de koning, verliezen ze niet alleen hun koning
maar gaan ze ook als stad ten onder. "Ils se sauvent avec celles, ils se perdent avec elles."
(Foucault 2004a, 171). Deze wederzijdse verantwoordelijkheid kunnen we niet
terugvinden in het christelijke pastoraat. Het is te zeggen tussen de schapen en de herder
is er sprake van een zeer complexe verantwoordelijkheid. Het gaat hier, Foucault volgend,
om een integrale en paradoxale verdeeldheid.

Vooreerst kunnen we stellen dat er sprake is van een integrale
verantwoordelijkheid. Als we teruggaan naar de kern van het christelijke pastoraat, het
verhaal van het verloren schaap, dan merken we dat de herder verantwoordelijk is voor
het welzijn van de hele kudde. Het waken van de pastor betreft alle mensen. De
gerichtheid op de hele wereld wordt het sterkst benadrukt door Johannes Chrysostomus in
zijn De socerdotio. Daarin lezen we: "Aan de herder is de leiding van de hele wereld
toevertrouwd en ook andere schrikwekkende taken." (De sacerdotio VI, 4).126 Met het
Latijnse 'orbis terrarum; vertaald uit het Griekse '~s OIKOVNEVr~s' heeft Chrysostomus
willen aangeven dat de pastor moet waken over de hele wereld. Maar ook in de brief aan
Damasse maakt Hieronymus duidelijk dat het niet alleen om het volk Israël gaat, maar om
'mundurrí , de wereld: 'jouw volk, Israël, of, in het algemeen: de wereld.' (Epistolae XX,
5).127 De pastor dient het welzijn van allen in de wereld te verzekeren. Dit is de ganse
gemeenschap, de totale eenheid. Maar dit waken over allen, is ook steeds een waken over
het ene. Want de herder moet ook toezien dat geen enkel schaap van de kudde verloren
gaat. Daarvoor moet hij dus ook waken over de individuele schapen. Het absolute belang
van het verzekeren van het welzijn van het ene heeft ook Gregorius de Grote aangegeven
in zijn Liber reguloe pastoralis "Moge de herder de enkelingen nabij zijn met medelijden,
berustend op een beschouwing, die aan alles vooraf gaat." (Liber regulae postorolis II 5,
1-2).128 Hetzelfde vinden we terug bij Benedictus. In zijn Regel onder hoofdstuk 27 'Hoe
de abt toewijding moet hebben voor de geëxcommuniceerden' lezen we: "In grote mate
immers moet de abt zorg dragen, en zich met alle scherpzinnigheid en ijver uitsloven,
zodat hij geen enkel van de schapen die hem zijn toevertrouwd, zou verliezen." (Benedidi

'26 "Socerdotem terrorum orbi aliisque rebus tremendis praepositum esse." (Johannes Chrysostomus in Foucault
2004a, 164, noot bl).
127 "'Saluum' autem 'fac' dicitur, ut subaudiamus 'populum tuum Israhel' siue generaliter 'mundum'."
(Hieronymus 1982, 83).
'28 "Sit redor singulis compassione proximus, prae cundis contemplatione suspensus" (Gregorius I 19926, 196-
197).
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Regulo XXVII, 5).129 Even verder in de tekst wordt verwezen naar de Goede herder die
negenennegentig schapen achterlaat om het ene verloren schaap te gaan zoeken, en het
op zijn schouders terugbrengt naar de kudde. Met andere woorden, waken over de kudde
betekent waken over het geheel en in het bijzonder over elk schaap dat aan de herder is
toevertrouwd.

Interessant is hier de verwijzing naar de granaatappels op de efodmantel130 van de
hogepriester in Jeruzalem. In Ex. 28, 33 wordt over deze mantel gezegd: "Aan de hele
zoom moeten granaatappels bevestigd worden van paarse, karmijnrode en scharlaken
wol, en tussen die granaatappels gouden klokjes." Deze granaatappels symboliseren de
dubbele binding: het ene en het geheel. Dit kunnen we ook lezen in de Liber regulae
pastoralis, waar de vraag wordt gesteld naar de betekenis van deze granaatappels die in
laagjes aan elkaar gelijmd zijn aan de belletjes op het kleed van de priester. "Wat
betekenen zij immers, deze granaatappels, dan de eenheid van het geloof? Want zoals in
de granaatappel de vele zaden binnenin beschut worden door slechts één schil aan de
buitenkant; op dezelfde manier beschermt de eenheid van het geloof van de heilige kerk
ontelbare volkeren, wiens uiteenlopende verdiensten zij binnen zich houdt." (Liber reguloe
pastoralis II 4, 70-76).13' De metafoor van de granaatappel maakt duidelijk dat de hele
granaat slechts bestaat door de singulariteit van elk zaadje erin. Tevens laat ze ons ook al
de complexiteit zien van de paradoxale verdeeldheid die er is binnen het christelijke
pastoraat. Om het ene verloren schaap te redden, moet men de andere negenennegentig
schapen achterlaten. De kudde wordt dus opgeofferd om het ene verloren schaap te gaan
redden. Hier ligt precies de zorg in van de goede herder voor zijn kudde: zorgen voor de
hele kudde is ook zorgen voor elk individueel schaap (omnes et singulatim). Zo lezen we
verder bij Benedictus in hoofdstuk 27: "En moge hij het liefdevolle voorbeeld van de
goede herder navolgen, die, negenennegentig schapen achterlatend in de bergen,
weggaat om het ene schaap dat afgedwaald was, te zoeken; het schaap, door wiens
zwakte hij zo geroerd wordt, dat hij het op zijn heilige schouders legt en zo terug draagt
naar zijn kudde." (Benedidi Regula XXVII, 8-9).732 En in deze laatste zin schemert de
paradox door: dat ene verloren schaap is nu precies ook het schaap dat zich van de
kudde heeft losgemaakt en het rechte pad verlaten heeft. Het is met andere woorden, het
corrupte of schurftige schaap, dat een schandaal vormt voor de rest van de kudde. De
zorg van de goede herder moet ook naar dat schaap toegaan. De herder moet ook dat
ene schaap zoeken en het terugbrengen naar de kudde. In dit verband hebben we eerder
gesproken over de sacramentele macht van de biecht: het uitspreken van de zonden en de
bestraffing met het oog op de wederopneming in de kudde. Maar de paradox wordt

129 'Quoliter debeat abbos sollicitus esse circa excommunicatos': "(...) Mognopere enim debet sollicitudinem
gerere abbos et omni sagacitate et industria currere, ne aliquam de ouibus sibi creditis perdat." (Benedictus
19726, 548~550).
~ao Volgens de Willibrordbijbel is een 'efodmantel' een soorf kazuifel dat noor alle kanien afhangt en in het
midden een opening heefi. Het is vergelijkbaar met het bovenste priestergewaad.
13' "Quid enim per malo punica, nisi fidei unitas designotur~ Nam sicut in malo punico, una exterius cortice multa
interius grano miniuntur, sic innumeros sanctae Ecclesioe populos unitas fidei contegit, quos intus diuersitas
meritorum tenei." ( Gregorius I 19926, 192).
12 "Et postoris boni pium imitetur exemplum, qui, relictis nonoginto nouem ouibus in montibus, abiit unam ouem
quae errauerat quaerere; cuius infirmitati in tantum conpassus est, ut eam in sacris humeris suis dignaretur
inponere et sic reporfare ad gregem." ( Benedictus 19726, 550-551).
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scherper wanneer het verloren schaap zich niet wil verbeteren. Met de angst dat het
schaap de hele kudde gaat besmetten, moet men het dan afstoten? Hoofdstuk 28 'Over
hen, die dikwijls weer opgenomen, zich niet willen verbeteren'133 in de Rege~ handelt
precies over dit thema van 'besmetting'. Zo schrijft Benedictus:

"Indien een broeder verschillende keren hervallen is in een zonde, welke ook, indien hij
zelfs na de excommunicotie zich niet verbetert, dan komt hem een strengere straf toe;
het is te zeggen, men zal hem onderwerpen aan een kastijding van zweepslagen. En als
hij zich zo nog niet corrigeert, maar eerder - moge dit niet gebeuren! - trots zijn zonden
zou willen verdedigen, dan zou de obi moeten handelen als een wijze dokter: als hij
verzachting brengt, een zalf van de aansporingen, de pleister van de heilige schrift, als
hij gaat tot het uiterste brandijzer van de excommunicatie of van de roedeslagen, en als
hij dan zou zien dat zijn ijver inmiddels niets opbrengt, zal hij uiteindelijk zijn toevlucht
nemen tot zijn gebed en dat van alle broeders voor hem, opdat de Heer, die alles kan,
zijn heil laat inwerken op deze zwakke broeder. En als hij op deze wijze niet geneest,
dan moet de abt het mes nemen om hem te amputeren, zoals de apostel gezegd heeft:
Verwijder die boosdoener uit uw midden;134 en voorts: de ongelovige als hij weggaat,
laat hem dan gaan,15 opdat dat ene zieke schaap niet de hele kudde zou besmetten."
(Benedicli Regufa XXXVIII).736

Het thema van de 'besmetting', het schurftige schaap dat de ganse kudde kan infecteren,
is een gemeengoed in de patristische literatuur (Foucault 2004a, 191). Ook bij Origenes
vinden we dit terug: 'una oue morbida g~ex uniuersus inficitu~` ('de gehele kudde wordt
geïnfecteerd door één ziek schaap') (Homi~ioe in Jesu Naue, nr 7, b). Pseudo-Basilius
spreekt erover op een gelijkaardige manier in zijn werk Admonitio 18: 'saepe ... per unam
ouem morbidam grex totus po~~uitu~ ('dikwijls ... door één ziek schaap wordt de totale
kudde bedoezeld'). Verder kunnen we nog verwijzen naar Vincentius van Lérins en zijn
Commonito~ium I, 8: 'ne unius ouis ...contagium ... gregem ... conteminet' ('de
toenadering van één enkel schaap bevlekt de kudde'). In de Regel van Augustinus komt
het thema van de besmetting voor, maar zonder een verwijzing naar de schapen (cf.
Regu~a 1 l, 111-112). Dat het thema van het schurftige schaap dat de hele kudde kan
besmetten vooral een praktisch probleem vormde in de eerste eeuwen, is tevens gebleken
uit onze bespreking van het sacrament van de biecht en de jurisdictiemacht.

Wat het christelijke pastoraat kenmerkt en waarin het verschilt met de Hebreeuwse
pastorale macht, is deze integrale en paradoxale verdeeldheid. Deze verdeeldheid slaat
op vier principes die specifiek zijn aan de pastorale machtsrelatie en die we nergens

'33 'De his qui saepius correpti emendare noluerint' (Benedictus 19726, 550).
134 Cf. 1 Kor. 5, 136.
15 Cf. 1 Kor. 7, 15a.
136 "Si quis frater frequenter correptus pro qualibet culpa, si etiam excommunicatus non emendauerit, acrior ei
accedat correptio, id est ut uerberum uindicto in eum procedant. Quod si nec ita correxerit, aut forte - quod absitl
- in superbio elatus etiam defendere uoluerit opera sua, tunc abbas faciat quod sapiens medicus: si exhibuit
fomenta, si unguenta adhortationum, si medicamina scripturarum diuinarum, si ad ultimum ustionem
excommunicotionis uel plagarum uirgae, et iom si uiderit nihil suam praeualere industriam, adhibeat etiam - quod
maius est - suam et omnium fratrum pro eo orationem, ut Dominus qui omnio potest operetur salutem circa
infirmum fratem. Quod si nec isto modo sanatus fuerit, tunc iam utatur obbas ferro abscisionis, ut oit apostolus:
Aulerte molum ex uobis, et iterum: Infidelis, si discedit, dlscedot, ne una ouis morbida omnem gregem contagiet."
(Benedictus 19726, 550~552). Eenzelfde verwijzingen naar dit thema vinden we ook in hoofdstuk bl, 7: "maar
nog, men zal hem beleefd zeggen om te gaan, van schrik dat zijn ellende nog anderen vervuilt."
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anders kunnen terugvinden ( Foucault 2004a, 173-176). Het eerste principe betreft dat
van de 'analytische verantwoordelijkheid'. De herder of pastor heeft de
verantwoordelijkheid over elke schaap. Deze verantwoordelijkheid is een numerieke of
individuele verantwoordelijkheid: hij waakt over de schapen en om te zien of hij er geen
uit het oog verloren is, telt hij ze van tijd tot tijd allemaal na. Elk schaap dat verloren is,
wijst erop dat hij zijn verantwoordelijkheid niet is nagekomen. Denken we hier weer aan
Christus, de herder die het verloren schaap gaat zoeken en bij het terugvinden, blijdschap
hoort in de hemel ( God). De analytische verantwoordelijkheid gaat echter verder: hij moet
ze niet alleen in hun aantal controleren, maar ook elk van hen bevragen en ondervragen
over wat ze gedaan hebben. Het gaat dus niet alleen om een kwantitatieve
verantwoordelijkheid (waken over het aantal), maar tevens om een kwalitatieve of feitelijke
verantwoordelijkheid. Wil de pastor verslag kunnen uitbrengen, dan dient hij eerst de
activiteiten op te vragen van elk lid van de groep. In Regel2 ('Wat de abt moet doen')
schrijft Benedictus het volgende over de pastor: "Maar moge hij steeds indachtig zijn dat
hij, omdat hij belast is met het leiden van de zielen, hij hierover rekenschap zal moeten
afleggen." ( Benedícti Regulo II, 34).137 En gaat verder als volgt: "En moge hij weten dat
omdat hij de last draagt de zielen te leiden, hij zich moet vertonen om rekenschap af te
leggen, en moge hij zeker het aantal broeders dat hij onder zijn hoede heeft, kennen,
omdat hij op de dag des oordeels over elk van hun zielen rekenschap zal moeten afleggen
aan de Heer, zonder bijkomende twijfel over zijn eigen ziel. En zo, deze toekomstige
ondervraging van de pastor over de hem toevertrouwde schapen immer vrezend (...)."
(Benedidi Regula II, 37-39).13e

De taak van de pastor bestaat erin te ondervragen en te examineren wat elk lid van
zijn kudde heeft gedaan. Want als de herder niet op de hoogte is van wat er elk lid
overkomen is, kan hij niet de juiste individuele zorg toedienen. En daar heeft Cyprianus
het nu net over in Epistulo 8: "Men zegt ons, zoals aan onze voorgangers werd gezegd,
die zo'n nalatige leiders waren, dat wij het verloren schaap niet gezocht hebben, het
dwalende niet hebben bijgestuurd en het kreupele niet verbinden, terwijl wij wel hun melk
dronken en ons bedekten met hun wol.i139 Pastors die hun kudde verwaarlozen, zoeken
niet naar het verloren schaap, zetten de afgedwaalde schapen niet terug op de rechte weg
noch verbinden zij de gebroken poten. Zij die echter waken over de kudde zijn op de
hoogte van wat elk schaap verricht en kunnen waar nodig de nodige zorg toedienen. De
verantwoordelijkheid van de pastor is een individuele verantwoordelijkheid; voor iedere
man en elke vrouw.

137 "sed semper cogitet quia onimos suscepit regendas, de quibus et rationem redditurus est." (Benedictus 1972a,
450).
138 "Sciatque qvia qvi svscipit animos regendas paret se ad rationem reddendam, et qvantvm svb cvra sva fratrvm
se habere scierit nvmervm, ognoscat pro certo qvia in die ivdicii ipsorvm omnivm animarvm est redditvrvs Domino
rationem, sine dvbio addita et svae animae. Et ita, timens semper fvtvram discvssionem pastoris de creditis ovibvs
(...)" (Ibid., 450~452).
'39 "( ) dicetur nobis quod et antecessoribus nostris dictum est, qui tam neglegentes praepositi erant, quoniam
'perditum non requisivimus et errontem non correximus et claudum non colligavimus et lactem eorum edebamus
et lanis eorum operiebamur." (Cyprianus 1962, 19). Vgl. Ez. 34, 3-4: "U eet het vet, u kleedt zich met de wol, u
slocht het vetgemeste dier, maar u weidt de beesten niet. Het zwakke dier geeft u niets om aan te sterken, het
zieke dier geneest u niet, het gewonde dier verbindt u niet, het verdwoalde dier brengt u niet terug en het vedoren
dier zoekt u niet."
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Maar ook het tweede principe is specifiek voor het christelijke pastoraat: het is het
principe van de complete en onmiddellijke 'overdracht'. Met Foucault kunnen we zeggen
dat de pastor niet alleen op de hoogte moet zijn wat ieder individu doet en overkomt,
maar dat de verdiensten en tekortkomingen van elk individu ook beschouwd worden als
zijn zaak. De slechte dingen, net als de goede dingen die een schaap kunnen overkomen,
zijn ook een zaak van de herder. Want ook de herder lijdt eronder als hij het welzijn voor
zijn kudde, en dat wil zeggen voor elk schaap in de kudde, niet heeft kunnen bereiken.
Zoals hij mee zal triomferen bij de verdiensten van elk schaap, net zo zal hij ongelukkig
zijn door de tekortkomingen van de ander. Wat elk schaap doet is dus ook zijn zaak. Of
zoals Hieronymus het uitdrukt in zijn Brief58: "Als je het ambt [o~cium] wil uitoefenen van
priester, of van bisschop, als je je verheugt in hetzij het werk, hetzijn de eer, ga dan leven
in de steden en de kastelen, en begunstig zowel andermans welzijn als het voordeel van je
ziel [~ucrum animae tuae]." (Episto~ae 58). '"o Kortom, de verdiensten en de
tekortkomingen van elk van de schapen worden onmiddellijk en compleet overgedragen
op de pastor.

Het volgende principe hebben we al eerder even aangehaald: de omkering van het
offer. Het specifieke van het christelijke pastoraat is dat de herder, in tegenstelling tot de
koning bij de Grieken, zichzelf opoffert voor zijn kudde. Om de kudde te redden, moet de

pastor zichzelf opofferen. Dit opofferen betekent het aanvaarden van de dood. Zoals
Johannes met betrekking tot Jezus zegt in 10, 1 1-12: "Ik ben de goede herder. Een goede
herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling, geen echte herder dus, als

die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat ervan door - het zijn zijn
eigen schapen niet! - en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen." Het gaat hier om twee

vormen van opoffering. Enerzijds zegt de tekst dat de herder zich fysiek opoffert om de

schapen te beschermen tegen de wolven. Zijn eigen fysische dood in ruil voor het leven
van zijn schapen. Maar het gaat anderzijds ook om een spirituele opoffering. De herder
offert zijn eigen ziel op voor de fouten en tekortkoningen van zijn schapen. Hij zet zijn

schouders onder hun zonden en betaalt ze af door zijn eigen ziel op te offeren. "De sorte
que le pasteur doit, à lo limite, s'exposer à la tentation, reprendre sur lui tout ce qui
pourrait perdre la brebis si, par cette espèce de transfert, la brebis se trouve libérée et de

la tentation et du risque qu'il y avait de mourir de mort spirituelle." (Foucault 2004a,
174). De blootstelling van de ziel van de pastor aan de zonden, betekent deze ziel

besmeuren met zonden. Door het beluisteren van de zonde van een ander, wordt de eigen

ziel van de pastor vervuild. Daarin ligt precies zijn opoffering. De redding van zijn schapen
ligt in de blootstelling zelf. De herder die blootgesteld wordt aan het kwaad, maakt het

gedane kwaad of de gepleegde zonden tot de zijne, bevlekt zijn ziel en draagt zich zo zelf

over aan de dood. De redding van een schaap heeft dus zijn eigen dood als gevolg, juist
omdat de herder de zonden op zich neemt - en dus zo zichzelf buiten het leven zet. In de
daad zelf, de opoffering, ligt de redding. Zichzelf opofferen betekent het opnemen van de

zonden van de ander op zichzelf. Alleen in dit gebaar van de pastor ligt de redding. Dus
niet in zijn morele handelen noch in het feit dat hij goed is. Het is niet zo dat de pastor

tegenover de zonden iets goeds stelt. Het uitspreken van de zonden wordt niet

"a "Si officium vis exercere Presbyteri, si Episcopatus, te vel opus, vel forte honor delectat, vive in urbibus et
castellis; et aliorum salutem, fac lucrum animoe tuoe." (Hieronymus 1982, 78-79).
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gecompenseerd door er iets positiefs tegenover te zetten, maar door de eigen dood van
de pastor. De redding ligt dus niet in het 'voorbeeld' dat de pastor kan zijn: door te tonen
en voor te houden wat nastrevenswaardig is en goed is. Integendeel, het 'goede' is hier
een 'negatief goed': het is de dood die de zonde compenseert. In de opoffering voor de
ander en de bereidheid tot de dood ligt pas de echte redding. De hoogste moraliteit ligt
precies in deze opoffering: het is niet omdat de pastor een goede en voorbeeldige man is
dat de zonden vergeven worden, maar omdat hij zichzelf opoffert. Dat hij bereid is de
zonden van een ander op zich te nemen, waardoor de 'zondaar' vrijuit kan gaan. Dit is de
kern van de paradox van het christendom. "Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Als
iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en
Mij volgen'." (Mt. 16, 24 vgl. Mt. 10, 38; Mc. 8, 34; Hand. 5, 30-31). Het gaat om een
totale inversie van de waarden: het aanvaarden van de eigen dood leidt tot het goede, de
redding van de ander. De grootste discussies binnen de kerkgeschiedenis tot de 13de eeuw
hebben hier betrekking op. Het gaat erover aan wie het herderschap toekomt: aan wie
mogen de zonden beleden en toevertrouwd worden, ze constateren om het kwaad eruit te
halen?"'

Tot slot, het vierde principe dat het christelijke pastoraat kenmerkt, is het principe
van de wederzijdse verstandhouding. We hebben al gezegd dat de verdiensten van de
schapen, ook de verdiensten van de herder zijn. De verdiensten van de herder zullen dus
groot zijn indien al zijn schapen steeds verdienstelijk zijn. Zijn zorg ligt precies in het welzijn
van de schapen: ervoor zorgen dat ze verdienstelijk zijn. Het is de herder zelf die
voortdurend moet waken over zijn schapen, die er op moet toezien dat ze niets tekort
komen, dat ze niet afgescheurd raken van de rest van de kudde. De herder zorgt voor elk
schaap: hij moet toezien dat geen enkel schaap de verkeerde weg op gaat. Als de herder
zijn zorg goed vervult, dan is hijzelf ook verdienstelijk. Want als hij kan zorgen voor zijn
kudde, dan maakt hij elk schaap verdienstelijk waarmee hij dus ook zichzelf verdienstelijk
maakt. En omgekeerd: de tekortkomingen van zijn schapen, zijn ook zijn tekortkomingen:
hij heeft niet goed gezorgd voor zijn schapen. De zonden van de kudde worden dus ook
zijn zonden. In die zin slaat zijn verantwoordelijkheid op een voortdurende strijd met zijn
eigen kudde. Met de woorden van Benedictus: "Evenzeer is het steeds opnieuw zo, dat als
de herder al zijn ijver heeft toegewijd aan zijn onstuimige en ongehoorzame kudde en als
hij al zijn zorg betoond heeft tegenover hun verderfelijke daden, de herder hiervan
vrjjgesproken1z wordt in het oordeel van de Heer." (Benedidi Regula II, 8-9).143 De pastor
moet dus in de eerste plaats iemand zijn die zich voorbeeldig gedraagt in het toedienen
van de zorg aan de kudde. In zijn Liber regulae postorolis schrijft Gregorius het volgende:
"Aangezien het noodzakelijk is dat de hand ernaar streeft zuiver te zijn, dat de hand ervoor

'"' Hieronder kunnen we ook de discussie over het priesterschap van Mario voeren. In de eerste eeuwen vinden we
de idee van het offerende priesterschap van Moria terug. De tegenspraok tussen Maria's priesterschap en hei
weigeren van vrouwelijke ambtsdragers wordt klassiek opgelost door het 'geslacht': vrouwelijke wezens zijn in
wezen onvolmaakt waarbij ook onreinheidsvoorschriften meespelen. In 1926 verklaarde het Heilige Officie dat de
devotie voor Mario als Priester niet goedgekeurd wordt, noch gestimuleerd mag worden.
"~ In het Latijn staat er obsolutus of de algemene kwijtschelding van de zonden (cf. absoute).
'"3 "Tantvndem itervm erit vt, si inqvieto vel inoboedienti gregi pastoris fverit omnis diligentio adtribvta et morbidis
earvm actibvs vniversa fverit cvra exhibita, pastor eorum in ivdicio Domini absolvtvs (. ..)." (Benedictus 19726,
442).

80



zorgt het vuil weg te spelen, opdat zij geen enkele hand die zij aanraakt erger zou
bevuilen, als zij, onmiddellijk daarop volgend modder vasthoudt." (Liberregulae pastorolis
II 2, 4-5).14 De pastor moet zuiver van geest zijn. Is hij dat niet, dan brengt hij het welzijn
van de kudde in gevaar. Maar kunnen we dan stellen dat de pastor dan geen
tekortkomingen mag hebben? Wel, ook dit gaat niet helemaal op. De tekortkomingen van
de pastor dragen paradoxaal genoeg ook bij aan het welzijn van de kudde. Want de
pastor die onberispelijk is, die zichzelf zonder fouten ziet, vormt echter zelf een gevaar voor
de kudde. Het gaat hier om de perfectie van de pastor. De perfecte pastor kan niet
handelen omdat zijn eigen trots in de weg staat. Want de pastor die vol is van zichzelf, ziet
zijn ware aard niet. In die zin is hij gevaarlijk voor de andere. Ook hier wijst Gregorius de
Grote ons op: "En door de toekenning van de macht, wordt hij geplaatst buiten de rij en
gelooft hij zichzelf overtroffen te hebben door de verdiensten van zijn leven. (...) Door een
wonderlijk oordeel, vindt hij bijgevolg de valkuil van de nederigheid diep in zijn hart,
terwijl hij zich uiterlijk verheft tot het hoogtepunt van de macht. Hij wordt gemaakt tot een
afvallige engel, terwijl de mens versmaadt gelijkend aan de mensen te zijn." (Lbid., II 6,
49-51 ~59-63).145 De goede pastor kent zijn eigen tekortkomingen, zijn imperfecties en
zwakke punten. Dat slaat precies op zijn nederigheid: hij weet wannneer hij tekort komt in
de zorg voor de ander. Deze nederigheid karakteriseert de pastor. Gregorius weer: "Maar
toch, hoewel bepaalde eretekenen door het discrete licht naar buiten komen, moeten zij
opmerken dat deze bij hen nederig en zelfs onderworpen zijn, zodat ze zowel het gezag
dat ze vrezen zien, als de nederigheid die ze navolgen, bemerken." (Ibid., II 6, 134-
137).146 Kortom, de zwakheden en fouten van de schapen dragen bij tot het functioneren
van de pastor, net zozeer zijn eigen zwakheden en fouten een element vormen in de
opleiding van de schapen, in de beweging waarin de pastor de schapen leidt naar hun
eigen welzijn.

De verschillende principes geven de specificiteit weer van het christelijke pastoraat
dat we omschrijven als 'een economie van verdiensten en tekortkomingen' (une économie
du méríte et du démérite). Met Foucault kunnen we deze economie, die typisch is voor het
christelijke pastoraat als volgt samenvatten: "une économie qui suppose une analyse en
éléments ponctuels, des mécanismes de transfert, des procédures d'inversion, des jeux
d'appui entre éléments contraires, bref toute une économie détaillée des mérites et des
démérites entre lesquels, finalement, Dieu décidera." (Foucault 2004a, 176). Maar hoe
de pastor ook deze economie beheert en de verdiensten en tekortkomingen van elk
schaap in kaart brengt, het is uiteindelijk God die beslist. In zijn handen ligt het resultaat
van de productie van het 'heil'. Het laatste oordeel is niet aan de pastor, noch aan de
schapen zelf. Het is God zelf die oordeelt, hij maakt de balans op van deze economie.
Dat wil dus zeggen dat het einddoel, het hoogste welzijn, niet in handen ligt van de pastor
en de schopen. De relatie tussen de pastor en de schapen, met name een economie van

144 uquia necesse est ut esse mundo studeat manus, quae diluere sordes curat: ne tacta quoeque deterius inquinet,
si sodida insequens lutum tenet." (Gregorius I 19926, 1 76).
"S "et quos sorte potestatis excesserit, tronscendisse se etiam uitae meritis credit. ( ...) Miro ergo iudicio intus
foueom deiectionis inuenit, dum foris se in culmine potestatis extollif. Apostatae quippe angelo similis efficitur,
dum homo hominibus esse similis dedignatur." (~bid., 206).
'ab Sed tamen quibusdam signis decenter erumpentibus, eos opud se esse humiles etiam subiecti deprehendant,
quatinus et in auctoritate eorum quod formident uideant, et de humilitate quod imitentur agnoscant." (Ibid., 212).
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verdiensten en tekortkomingen, wordt afgerekend door iets dat buiten hem ligt en in naam
waarvan hij handelt.

Samenvattend kunnen we stellen dat de christelijke pastor handelt in een economie
van verdiensten en tekortkomingen. Zowel de pastor zelf als elk schaap in de kudde
moeten op elk moment rekenschap kunnen afleggen van hun eigen daden. De pastor is
degene die deze daden in kaart brengt. Dat wil zeggen, hij is op de hoogte van de
verdiensten en tekortkomingen van elk van zijn schapen. Waken heeft precies deze
betekenis: weten wat elk schaap doet en het verhinderen om het verkeerde te doen. Het is
een voortdurend of permanent toekijken op het handelen van elk schaap. Het probleem
van de heiligheid van de pastor, beklemtoont nogmaals het belang van deze economie:
wie mag er waken? Wat de pastor doet, is dus waken over elk schaap in de kudde, alsook
over de kudde in haar geheel. Dit waken krijgt vormt in een 'economie': elk schaap moet
rekenschap afleggen van zijn eigen daden in ruil voor zijn zieleheil. Zowel zijn verdiensten
als zijn tekortkomingen van de dag moeten aan de pastor gemeld worden. Maar dat
betekent niet dat de pastor mag 'oordelen': zijn taak bestaat erin om elk schaap
permanent, dit wil zeggen dag en nacht, te surveilleren en hem proberen op de rechte weg
te houden. Het is deze rechte weg die leidt tot God. Dus, enkel zij die er in slagen zich
door verdiensten op deze goede weg te houden, kunnen verschijnen voor God. Maar de
definitieve afrekening van deze economie van verdiensten en tekortkomingen ligt buiten de
pastor zelf. Niet hij, maor God oordeelt. God is de laatste die de verdiensten en
tekortkomingen van elk schaap in kaart brengt en het daarop afrekent. Ook zal God niet
alleen oordelen over elk schaap van de kudde, maar tevens over hun herders. In zijn Brief
aan de Romeinen schrijft Paulus uitdrukkelijk dat het niet alleen aan de pastor toekomt om
te oordelen, maar dat het laatste oordeel bij God ligt: "En jij die een oordeel velt over hen
die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult
ontsnappen?" (Rom. 2, 3). Over het definitieve welzijn oordeelt dus niet de pastor, het
laatste oordeel is voor God. God is de soeverein.

1.3. Een economie van verdiensten en tekortkomingen

De weg die de pastor met zijn kudde aflegt, is de weg naar God. De taak van de pastor
bestaat erin te zorgen dat elk schaap vrij van al het kwaad voor Gods aanschijn kan
verschijnen. Door de zonden van elk schaap op zich te nemen kan het schaap 'zuiver' van
hart de weg naar God opgaan. Ook hier is de Bergrede zeer duidelijk: 'Gelukkig die
zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.' (Mt. 5, 8). De doopselpraktijken verschijnen
als een praktische oplossing. Omdat men zag hoe vaak mensen van de rechte weg
afweken en zich in zonden begaven, stelde men het doopsel dat de geest weer zuiverde,
zo lang mogelijk uit. Tertullianus protesteerde tegen de kinderdoop vanuit het gevaar dat
men opnieuw in zonde zou vervallen alvorens men kan verschijnen aan God. De eerste
doopselpraktijken waren dan ook weggelegd voor hen die kort bij de dood stonden. Men
hoopte dat zij dan als zuiveren van hart zouden sterven en voor het aanschijn van God
konden verschijnen. In deze economie van verdiensten en tekortkomingen die zich richt op
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de zuiverheid van de ziel, staat de wil van God centraal waardoor er een integrale
afhankelijkheid tussen de pastor en de kudde ontstaat.

1.3. I. Onderwerpen aan de 'wi1 van God'

Het handelen van de pastor ontleent zijn betekenis aan de wil van God. Hij moet erop
toezien dat zijn schapen zonder zonden zijn of zuiver zijn om het Rijk van God te kunnen
betreden. Waken is dan ook voldoen aan de wil van God: het is toekijken op elk singulier
schaap met het oog hem de toegang te kunnen verlenen tot het Rijk. Want voor elk
schaap dat verloren gaat, zal de deur gesloten zijn. Zij kunnen niet opgenomen worden in
het Rijk van God. De pastor immers onderwerpt zich aan de wil van God: het is Gods wil
dat elke schaap gered wordt en opgenomen kan worden in zijn Rijk. Het is Gods wil dat
de pastor zorgt voor Zijn kudde op aarde. Wat het christelijke pastoraat kenmerkt, is deze
wil van God en de gerichtheid naar elk schaap in het bijzonder. Het handelen van de
pastor bestaat erin om elk schaap van de kudde van God te kunnen redden. Of, het heil
van elk schaap ligt in de handen van de pastor. Met het oog op het eigen welzijn, is het
nodig zich te ondenverpen aan de wil van God. Want deze laatste heeft het definitieve
welzijn in handen. Deze 'onmiddellijke zuivere onderwerping' kenmerkt het christendom.
Want de redding ligt in het doen wat God wil dat men doet. Het christendom is een religie
van de 'wil van God', van wat God wil voor elk in bijzonder. En dus niet, zoals men vaak
hoort, een religie van de wet. Hierin ligt het verschil met de Grieken. De Griekse burger
(dus niet de slaaf of andere minderheden) laat zich enkel leiden door de wet of door
overtuiging. Wat de Grieken kenmerkt, is vooreerst hun respect voor de wet. De burger
houdt zich aan de wet uit respect voor de wetsinstellingen, voor de staat, voor het
algemene welzijn van iedereen. De wet heeft het algemeen goed voor ogen. Uit respect
voor dit algemeen belang, respecteert de Griekse burger dan ook de wet. Het is dus niet
uit respect voor iemand in het bijzonder, maar voor iedereen dat de Griek de wet
aanvaardt en naleeft.

Maar de Griekse burger laat zich ook leiden door de retorica of de
overtuigingskracht van iemand. Het gaat over praktijken waarin de dokter iemand
overtuigt van zijn kennis en gezag over een ziekte, de meester de leerling overtuigt van zijn
gezag, enz. "Ce sont les procédés par lesquels le maitre qui apprend quelque chose à son
élève arrivera à le convaincre de I'importance d'arriver à ce résultat et des moyens qu'il
faut employer pour y arriver." (Foucault 2004a, 177). De Grieken handelen dus uit
respect voor de wet of laten zich leiden door de overtuigingskracht van een ander.
Kenmerkend voor het christelijke pastoraat is het r'eit dat de pastor en de kudde zich laten
leiden door de wil van God. Deze wil van God vraagt dat elk individu in het bijzonder de
nodige zorg krijgt. Dat wil zeggen, de zorg die elk individu in zijn omstandigheden nodig
heeft. Deze wil van God is niet gericht op wat goed is voor iedereen. Integendeel, het gaat
om een individuele en particuliere zorg. Gods wil is het om aandacht te besteden en de
nodige zorg te bedelen aan ieder afzonderlijk. Denken we hier terug aan wat Gregorius
van Nazianze schreef over de zorg voor de individuele ziel die om scherpzinnigheid als
onderscheidingsvermogen vraagt. Nogmaals, de christelijke religie is geen religie van de
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wet. Er is geen sprake van een ondenverping aan een wet die geldt voor iedereen en die
iedereen moet naleven. De christelijke religie is een religie van de wil van God: centraal
staat de zorg voor elk schaap in het bijzonder. Met betrekking tot de afvallige (lapsisj
benadrukt Cyprianus in Brief 17dit belang van deze individuele zorg: "(...) En zo, regeer
elk afzonderlijk en beheers de zielen van de afvalligen met jullie raad en matiging volgens
de goddelijke voorschriften." (Epistulae III, 1). "' De taak van de pastor ligt niet in
vertegenwoordigen, noch in de toepassing van de wet. Want de wet is geschreven voor
iedereen: het uitvoeren van de wet betekent dus iedereen als gelijke stellen voor de wet en
op dezelfde manier behandelen. Wel daarin ligt nu het verschil met de christelijke pastor:
de pastor is geen man van de wet, zelfs geen vertegenwoordiger. De pastor behandelt
ieder afzonderlijk: want wat voor de een goed is kan schade berokkenen aan de ander.
Zo lezen we bij Gregorius de Grote: "Zoals immers lange tijd voor ons Gregorius van
Nazanzenus nauwgezet leerde aan een eerbiedwaardig nageslacht, past eenzelfde
aansporing niet voor allen, omdat niet iedereen gebonden is aan dezelfde zedelijke
hoedanigheid. Wat nuttig is voor de een is dikwijls schadelijk voor anderen." (Liber
regulae pastoralis III, prol. 2-6).1e De pastor handelt niet in het belang van de hele
kudde, maar in de eerste plaats in het belang van ieder afzonderlijk. Hij moet tegemoet
treden aan de behoeften en de noden van elk individu. Pastorale zorg individualiseert, het
is de zorg die elk afzonderlijk individu in de eigenste situatie waarin men verkeert nodig
heeft. Het is deze zorg die de christelijke pastor kenmerkt. Natuurlijk moet de pastor op de
hoogte zijn van besluiten en genomen beslissingen in de kerk of de gemeenten, maar wat
hem echt kenmerkt, is de wijze waarop hij handelt met betrekking tot het individu. De
christelijke pastor bestuurt door aandacht te hebben voor elke individuele ziel.

Samenvattend kunnen we stellen dat niet de wet maar de idee van het verloren
schaap de kern is van het christelijke pastoraat. Pastorale macht is een individualiserende
macht, waarin de aandacht uitgaat naar ieder schaap in bijzonder dat van de goede weg
is afgeweken. De jurisdictiemacht of rechtspreken (conon) verschijnt als een instrument om
te besturen doorheen de ziel van elke mens. In het pastorale bij de Hebreeërs, speelt de
wet wel een grote rol. De nadruk ligt daar op het leiden van het volk Israël door de wet.
Centraal staan de wetten van het verbond, die het volk moet naleven en waarop Mozes
moet toezien. Maar ook hier moeten we voorzichtig zijn. Het gaat hier niet echt om de
'wet' in een Griekse betekenis maar over de 'wetten' als logor. het zijn de woorden van
God, als een richtlijn of richtsnoer aan het volk gegeven. Het zijn geen regels die het
handelen tussen mensen organiseren, maar woorden of logoi waarnaar ieder zijn leven
kan inrichten en vormgeven. We komen hier later nog op terug.

"' "(...) vos itaque singulos regite et consilio ac moderatione vestra secundum divina praecepta lapsorum animos
temperate." (Cyprionus 1962, 50).
1e Vf enim longe onte nos reuerendae memoriae Gregorius Nazanzenus edocuit, non una eademque cunctis
exhortatio congruif, quia nec cunctos par morum qualitas astringit. Saepe namque aliis officiunt, quae aliis
prosunt." (Gregorius I 19926, 258).
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1.3.2. Een integrole afhankelijkheid tussen de pastor en zijn kudde

Het christendom is dus niet de religie van de wet, maar van de wil van God. Deze wil van
God komt tot uitdrukking in de pastorale praktijk zelf: met name in de relatie tussen het
schaap en de herder die zich kenmerkt door een integrale afhankelijkheid. Deze integrale
afhankelijkheid kunnen we opdelen in drie aspecten (Foucault 2004a, 178-183).

1.3.2.1. Onderwerping

Vooreerst wordt de relatie tussen de herder en elk schoap gekenmerkt door de
'onderwerping', (gehoorzaamheid of volgzaamheid). Dit is geen onderwerping aan de
wet, noch aan een principe dat de orde moet garanderen. Ook gaat het niet om een
redelijke onderwerping. We bedoelen hiermee dat het geen ondenverping is aan rationele
principes of aan een bepaalde rationele theorie of wijsheid. De onderwerping waarover
het hier gaat is deze van een individu aan een ander individu. De christelijke
onderwerping, noem het gehoorzaamheid of volgzaamheid, is strikt individueel. Dat wil
zeggen dat de ene die geleid wordt zich onderwerpt aan een ander individu dat leidt. Elk
schaap dat tot de kudde van de herder behoort, onderwerpt zich aan de herder. Immers,
het welzijn en heil van elk schaap ligt in de handen van de herder. Niet alleen voor
spirituele zaken doch ook voor de dagelijkse voeding en materiële dingen. Slechts door de
onderwerping aan een ander, kan men het eigen welzijn tegemoet treden. In Spreuken 1 1,
14 vinden we een verwijzing naar deze onderwerping: "Door gebrek aan visie gaat het
volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei." De leiding van de pastor is
noodzakelijk met het oog op het welzijn van elk schaap. Bij gebrek aan leiding, zijn we
'als verwelkte bladeren'. 149 (Jes. 64, Sc; cf. Foucault 2001, 381). Het is een
gehoorzaamheid niet aan een wet of principe, noch aan een ratio of theorie, maar de
volledige onderwerping aan een ander individu.

Deze onderwerping of gehoorzaamheid van de ene aan een ander vinden we
vooral terug in het kloosterleven, geïnstitutionaliseerd in de verhouding tot de abt of
overste. In het kloosterleven van de 4de eeuw staat de onderwerping aan de ander, dit is
de abt of de overste, centraal. Zo gaat het binnentreden in een klooster samen met de
totale en onmiddellijke gehoorzaamheid aan de abt of de overste.'SO De onderwerping
aan deze laatste betekent dat vanaf dat moment alles in zijn of haar handen ligt. Wat de
novice moet doen, wordt overgelaten aan de beslissing van de overste. Deze totale
onderwerping is een permanente gehoorzaamheid: elke minuut van de dag, elk moment

19 Cf. Het Adventslied 'Rorote coe~i desuper, et nubes pluont justurn' (Jes. 45, 8). De vertaling luidt als volgt:
'Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen'. In de tweede strofe von dit lied
vinden we hetrelfde thema: 'Wij hebben gezondigd~en wij zijn geworden als vuil~en wij allen vallen af ols een
blad~en onze zonden voeren ons weg als de wind.~U heeft Uw aangezicht voor ons geborgen~en U heeff ons te
gronde gericht door onze zonden.'
~so De nadruk ligt op de iotale onderwerping von de novice aon de overste. De term 'novice' is de naam voor de
kloosterkandidaat die zich hierop moet voorbereiden. Tijdens het novicioat, dat minstens een vol jaar
ononderbroken moet duren, wordt de kloosterkandidaot met óetrekking tot deze gehoorzaamheid op de proef
gesteld. Slaogt men erin, dan mag men zijn kloostergeloften afleggen.
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wordt gedirigeerd door de overste. Wat de novice moet doen, bepaalt de overste. Vooral
in het kloosterleven vinden we een volkomen gehoorzaamheid terug. Deze volmaakte
gehoorzaamheid eist een instemming van wil en verstand. "Deze berust behalve op de
erkenning dat het de gezagsdrager toekomt uit verschillende mogelijkheden de feitelijk te
volgen weg te bepalen vooral ook op het geloof aan de bijzondere goddelijke bijstand,
die de gezagsdrager ter wille van zijn taak geniet, en op de erkenning van de beperktheid
van het eigen oordeel." (de Groot 1956, 384). De volkomen gehoorzaamheid is nodig,
want zonder de pastor is het onmogelijk het eigen heil te bereiken. Deze gehoorzaamheid
drukt zich vaak uit in onmiddellijke en onnadenkende beproevingen. Voorbeelden van
dergelijke beproevingen vindt men onder andere terug in de De institutis coenobiorum et
de odo principa~ium vitíorum remediis van Johannes Cassianus en in de Historia Lausiaca
van Palladios15'. Een fragment uit De institutls coenobiorum laat duidelijk zien hoe we
deze gehoorzaamheid moeten zien.

"Later werd de regel bewaakt met zo'n grote toewijding aan de gehoorzaamheid, dat de
jongeren zonder wetenschap of toestemming van hun leider niet alleen niet durfden
gaan naar hun cel,1SZ maar ook meenden enkel op zijn gezag hun gemeenschappelijke
en natuurlijke nood te mogen bevredigen. En zo vervulden ze alle zaken, welke ook zijn
voorschriften waren, alsof deze door God vanuit de hemel waren gesteld, ze haastten
zich zonder enig wederwoord, zodat ze vaak zelfs onmogelijke bevelen op zich namen
met deze trouw en toewijding, zodat ze met een gehele dapperheid en zonder enkele
aarzeling in het hart schitterden in het uitvoeren en op zich nemen ervan en de
onmogelijkheid van het bevel afmaten aan de eerbied voor de ouderen. Over wiens
gehoorzaamheid ik nu nalaat in het bijzonder te spreken: we zullen deze voorbeelden in
het bijzonder een weinig verder uiteenzetten, als de Heer ons dit toestaat door uw
gebeden. Nu gaan we verder met de overige onderwijzingen, daarbij achterwege latend
deze uiteen te zetten, díe in deze streek door de kloosters ofwel niet onderricht ofwel niet
bewaakt konden worden, zoals wij beloofd hebben te zullen doen in onze kleine
voorrede, namelijk dat er geen wollen kledingstukken gebruikt worden, maar linnen en
deze niet dubbel: en dat gelijk welke proost vervangingsmiddelen verschaft aan zijn
dekenij, wanneer hij bemerkt dat hun klederen vuil geworden zijn (...). En zo, blijven ze
zitten in hun kamers en wijden ze hun ijver evenzeer aon hun werk als aan hun gebed,
totdat ze het geluid van het kloppen op de deur en van het slaan van de verschillende
kamerdeuren horen, hen zeker uitnodigend tot het gebed of tot een zeker werk, dan
springt elk van hun te voorschijn uit de kamer, zodat hij die het werk van schrijver
uitoefent, wanneer hij net bedacht had aan een zekere brief te beginnen, hij deze niet
durfde te beëindigen, maar precies op dat punt, waarop het geluid van het kloppen zijn
oren bereikte, opsprong met de grootste onstuimigheid, omdat hij niet zoveel
oponthoud zou toelaten, als er verkwist wordt met het voltooien van een begonnen
letterteken, maar hij laat de onvoltooide regels van zijn brief achter en haast zich, niet
zozeer de winstgevende verkorting van zijn werktijd, als wel de deugd van de
gehoorzaamheid na te streven met een algehele nauwgezetheid en wedijver. Zij stellen
niet alleen de handerarbeid of het gebed of de stilte en rust van hun kamer, maar
vooral de gezamelijke deugden zodanig voorop, dat zij oordelen dat ze gelukkig zijn

15' Polladios (Lat. Pollodius, 363-425) was bisschop van Helenopolis van Bythanië, uitgezonden door Rome als
missionaris naor lerland waar hij ook de eerste bisschop wordt. Later, zal Sint Patrick het eiland verder
christianiseren.
'S2 In Apophlhegmalo Poirum raadt Antonius het volgende aan: "Si possible, le moine doit déclarer aux anciens le
nombre de pas qu'il fait dans sa cellule et le nombre de gouttes d'eou qu'il y boit, pour savoir si en celo il ne se
trompe pas." (Antonius in Cassionus Insiitutions cénobitiques, 133).
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alle zaken hiervoor te moeten achterstellen en uitstellen, zodat ze deze goede zaak in
geen enkel opzicht geweld schijnen aangedaan te hebben." (De institutis IV, 10~12).'s3

Uit deze beproevingen blijkt, dat gehoorzaamheid wijst op de onderwerping van het ene
individu aan een ander individu - hier de novice aan de overste of abt. Het gaat om de
gehoorzaamheid aan het bevel van de ander. Dit bevel is dwingend en vraagt om een
onmiddellijke en onnadenkende onderwerping. Vooral onnadenkend, want het gaat er
niet om of dat bevel een redelijk bevel. "La perfection de I'obéissance consiste à obéir à
un ordre, non pas parce que qu'il est raisonnable ou parce qu'il vous confie une tSche
importante, mais au contraire parce qu'il est absurde." (Foucault 2004a, 179). Ook al is
het bevel absurd, de novice moet steeds gehoorzamen. De Grieken kennen deze
gehoorzaamheid niet. Wanneer de Griekse burger de wet naleeft, doet hij dat omdat de
wet voor het algemeen welzijn of het behoud van de polis staat. Het naleven van de wet
gaat gepaard met respect. Net zo is de overtuigingskracht: het overtuigen gaat gepaard
met de kennis en het gezag dat ermee verbonden is. De dokter kan maar als gezagvol
aanvaard worden als hij de patiënt kan overtuigen van zijn kennis van de zaak, dit is de
ziekte. Op diverse plaatsen in de literatuur van de kerkvaders zijn de beroemdste
monniken vaak zij die de volmaakte gehoorzaamheid naleefden. Een gehoorzaamheid die
zich kenmerkt door zich te onderwerpen aan de meest absurde bevelen of beproevingen
die de overste, de abt of de ouderling stelt. Verder in zijn boek vertelt Cassianus het
verhaal van abt Johannes van Lycopolis154 en de beproevingen die hij doorliep om te
oefenen in de volledige gehoorzaamheid.

's' "Post haec tanta obseruantia oboedientiae regula custoditur, ut iuniores absque proepositi sui scientia uel
permissu non solum non oudeant cellam progredi, sed ne ipsi quidem communi ac naturali necessitati satisfacere
sua auctoritate praesumant. Sicque uniuersa conplere, quaecumque fuerint ab eo praecepta, tamquam si ex Deo
sint caelitus edita, sine ullo discussione festinant, ut nonnumquam etiam inpossibilia sibimet imperata eo fide ac
deuotione suscipiant, ut tota uirtute ac sine ulla cordis haesitatione perficere ea et consummare nitantur et ne
inpossibilitatem quidem praecepti pro senioris reuerentia metiantur. De quorum oboedientia speciatim nunc dicere
proetermitto: exemplis enim ipsis eam paulo post tradere suo loco disponimus, si Dominus nobis orationibus
uestris dederit commeatum. Nunc instituta cetero persequomur, praetermittentes illa contexere, quae in hac
regione uel tradi monosteriis uel ab ipsis nequeunt custodiri, sicut in praefatiuncula nostro factorus nos esse
promisimus, quod scilicet nec laneis indumentis utantur, sed lineis tantum et ne ipsis quidem duplicibus: quibus
uicaria praepositus unusquisque suae deconiae subminisirai, cum illa quibus uestiti sunt sorduisse conspexerit. (...)
Itaque considentes intra cubi!io sua et operi ac meditationi studium poriter inpendentes, cum sonitum pulsantis
ostium ac diuersorum cellalus percutientis audierint ad orationem scilicet eos seu ad opus aliquod inuitantis,
certatim e suis cubilibus unusquisque prorumpit, ita ut is, qui opus scriptoris exercet, quam repertus fuerit
inchoasse litteram finire non audeat, sed in eodem puncto, quo ad aures eius sonitus pulsantis aduenerit, summa
uelocitate prosiliens ne tantum quidem morae interponat, quantum coepti apicis consummet effigiem, sed
inperfectas litterae lineas derelinquens non tam operis conpendia lucraue secietur quam oboedientioe uirfutem
exsequi toto studio otque aemulatione festinet. Quam non solum operi manuum seu lectioni uel silentio et quieti
cellae, uerum etiam cundis uirtutibus ita praeferunt, ut huic iudicent omnio postponenda et uniuersa dispendio
subire contenti sint, dummodo hoc bonum in nullo uiolasse uideantur." ( Cassianus 1965, 132~134).
154 Johannes van Lycopolis, ook wel 'Johannes de Ziener' genoemd is één van de beroemdste figuren van het
Egyptische monnikenwezen uit de 4d' eeuw. Twee belongrijke uiteenzettingen zijn aan hem gewijd: hoofdstuk 1 in
Historio monochorum ( reisverhalen van 7 monikken uit Jeruzalem door de Egyptische woestijn) en hoofdstuk 35 in
Historio Lousioco). Volgens deze eerste bron zou hij geboren zijn rond 300, gestorven omstreeks 395, na een
veertigtal jaren von afzondering in Lycopolis (het huidige Assiout). Volgens Palladios moet hij een vijfenhvintig jaar
eerst het beroep van timmerman hebben uitgeoefend, woorna hij een vijftal jaar geleefd heeft in diverse kloosters.
Daarna heeft hij zich teruggetrokken in Lycopolis woor hij gestorven is no 48 jaar van ofzondering omstreeks 395.
De gave van profetie die hij verkreeg na derfig jaar van ofzondering gaf hem een zekere beroemdheid tot in het
hart van het rijk: keizer Theodosius heeft hem geroadpleegd vooroleer hij zijn expeditie begon tegen Maximus (cf.
Augustinus, De civitale DeiV, 26) ( Instituh'ons cénobitiques, boek IV, 23 noot 2, 152-155).
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"Zo was er bijvoorbeeld de gezegende Johannes, die van zijn jeugd tot de gerijpte
mannelijke leeftijd een oudere man diende, zolang deze in de bloei van zijn leven bleef;
hij hecht zich met zo'n grote nederigheid oan zijn gedienstigheid, dat zijn
gehoorzaamheíd bij de oude man zelfs de grootste verbozing veroorzaakte. De oude
man, die met zekerheid wilde onderzoeken of deze deugdzaamheid voortkwam uit ware
trouw en diepe eenvoud van het hart, dan wel bedrog was en een soort von overdreven
gedrog dot voorgehouden werd voor het gelaat van zijn gebieder, schoof hem vaak
uitgebreide en overvloedige taken of minder noodzakelijke en zelfs onmogelijke taken
toe. Hiervan zal ik er drie uiteenzetten, waarmee de rechtschapenheid hetzij van zijn ziel,
hetzij van zijn onderwerping kan aangetoond worden aan zij die het willen weten. De
oude man kocht immers een stuk kreupelhout van een houtverkoper, dat ooit tevoren
afgesneden en klaargemaakt was als benodigdheid voor de haard, en terwijl de
gelegenheid van het koken op zich liet wachten, bleef het hout liggen, niet zozeer
verdord, als wel verrot door het verstrijken van de tijd. Nadat hij het stuk hout in
aanwezigheid van de jonge man zelf in de grond vastgemaakt had, beval hij hem het
tweemaal per dog met water dat hij aangebracht had te begieten, opdat het door de
dagelijkse bewateringen wortel zou schieten en dat het weer tot leven gewekt zou
worden tot de oude boom die met zijn gespreide takken een bekoorlijkheid voor de
ogen en een schaduwplaats in de brandende hitte zou verschaffen aan de aardse
bewoners. En de jonge man vervulde vríjwillig dag no dag dit bevel, met zijn
gewoonlijke eerbied, zonder enige gedachte aan de onmogelijkheid ervon, zodat hij
onophoudelijk water aandragend over een afstand van bijno twee mijl niet ophield de
stok te begieten ; en gedurende de duur van een heel jaar konden noch de zwakte van
zijn lichaam, noch de formaliteit van een feestdag, noch het in beslag genomen worden
door een dringende zaak, die hem zelfs in eer zou ontsloan van de uitvoering van de
opdracht, noch tenslotte de scherpe winterkou hem hinderen in zijn toewijding aan zijn
taak. En toen de oude man, na enkele dagen hierover gezwegen te hebben zijn ijver
onderzocht en zag dat hij met een ondubbelzinnigheid van het hart ten dienste stond
van zijn taak, alsof deze door God uitgevaardigd was, met een uitgestreken gelaat en
zonder enig wedenvoord, aanvaardde hij zijn nederige gehoorzaamheid als authentiek,
tegelijk ook beklagend dat zo'n lang werk, dat hij [Johannes] gedurende een jaar met
ijver en eerbied op zich genomen had, ging hij naar de overgoten tak en zei: 'Oh,

Johannes heeft deze boom nu nog geen wortels in de grond gestuurd?' Toen de jonge
man zei dat hij het niet wist, aangezien hij door de waarheid van de zaak te proberen
onderzoeken, zijn wortels zou beschadigen, trok de oude man de stok met een lichte
beweging uit de grond en deze voor zich uitgooiend, beval hij de jonge man in het
vervolg met het begieten op te houden." (De institutis IV, 24).'ss

iss "Hic itaque beatus lohonnes ob adulescentia sua usque ad perfectam ac uirilem aetatem seniori deseruiens,
donec ille in huius uitae conuersatione durauit, tanta humilitate inhaesit eius obsequiis, ut ipsi quoque seni
stuporem summum oboedientia eius incuteret. Cuius hanc uirtutem, utrum de uero fide ac profunda cordis
simplicitate descenderet an adfectoticia esset et quodammodo coacticia atque ad imperantis faciem proeberetur,

uolens manifestius explorare conpluro ei etiam superflua minusque necessaria uel inpossibilio frequentius

iniungebat. Ex quibus tria ponam, per quae manifestari possit uolentibus scire uel mentis eius uel subiectionis
integritas. Sumpsit namque de lignario suo uiergultum senex, quod olim excisum usibus foci fuerai praeparatum,
dumque coctionis retardat occasio, non modo aridum, sed prope putre iacebat temporis uetustate. Cumque hoc
coram ipso fixisset in terram, praecepit aduecta aquo cotidie bis rigari, ut scilicet diurnis umoribus rodicatum
atque in ontiquam arborem reuiuiscens diffusis ramis amoenitatem oculis otque umbraculum in oestu feruenti
subter residentibus exhiberet. Quod proeceptum uenerotione solita sine ullo inpossibilitatis considerotione
suscipiens adulescens ita cotidianis diebus expleuit, ut aquam per duo ferme milia indesinenter adportans
nullatenus lignum rigare cessaret, ut quem per totum anni spatium non infirmitas corporis, non festiuitatis
sollemnitas, non occupatio necessitatis ullius, quae illum etiam honeste excusaret ab exsecutione mandati, non
denique hiemis asperitas intercedens ab obseruantia praecepti huius potuerit inpedire. Cumque eius honc
sedulitatem tacitus senex latenter diebus singulis explororet uideretque eum simplici cordis offectu mandaium suum
uelut diuinitus emissum sine ulla permutotione uultus uel rationis discussione seruare, sinceram humilitatis eius
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Hoewel de stok geen wortels heeft gekregen, heeft abt Johannes de deugd van
gehoorzaamheid ontwikkeld.156 Dit soort van beproevingen waren oefeningen die de
jongeren moesten doorlopen om zich te trainen in de deugd van gehoorzaamheid. Want
een goede novice kent de volkomen gehoorzaamheid: hij onderwerpt zich aan de overste
tot in het absurde toe. Want de gehoorzaamheid zelf is een verdienste, het is de meest
volmaakte deugd. En hoe meer kregelig de meester is en hoe minder hij de leerling prijst
en looft, des te meer wordt de gehoorzaamheid beoefend en aanzien als een verdienste.
Dat het berispende gedrag van de meester alsook de bevelen zeer ver gaan, letterlijk tot in
de absurditeit,157toont de beproeving van abt Patermutus, het tweede voorbeeld waarover
Cassianus vertelt. (De institutis IV 27).158 Na de dood van zijn vrouw treedt Patermutus het
klooster binnen samen met zijn zoon, een jongen van een jaar of acht. De eerste
beproeving bestaat erin zijn zoon te negeren. Want, zo stelt Cassianus, het zien van zijn
zoon geeft aan de abt een gevoel van rijkdom. De jongen mocht niet in de cel van de
vader slapen noch zijn vader zien. Verder werd hij enkel nog gekleed in lompen, zodat zijn
vuile en gekwetste lichaam enke) maar pijn kon oproepen bij de vader wanneer hij dan
toch eens zijn zoon zou zien. Patermutus moet alles loslaten wat hij nog had en wat hem
nog vreugde gaf. Zijn ogen mogen niet meer gericht zijn op zijn zoon, enkel op God.
Slechts door het offeren van zijn zoon, volbrengt Patermutus de volledige nederigheid en
gehoorzaamheid. Dat is zijn tweede beproeving. Toen de abt de jongen zag huilen, werd
hij boos en beval zijn vader om hem in de rivier te werpen. Patermutus neemt zijn zoon en
brengt hem naar de rivier. Wanneer hij in het vuur van zijn geloof en van zijn
gehoorzaamheid, de jongen erin wil werpen, wordt hij tegengehouden door zijn broeders.
Als de broeders hem niet met alle kracht hadden tegengehouden, zo vertelt Cassianus,
dan had Patermutus in de hartstocht van zijn geloof de bevelen van de abt uitgevoerd.
Ook uit dit verhaal wordt duidelijk dat de christelijke gehoorzaamheid de volledige
onderwerping vraagt aan het bevel van de ander. Het is een gehoorzaamheid van de ene
aan de andere. Een integrale dienstbaarheid, waarbij de ene zich volledig geeft aan de
andere. Degene die zich onderwerpt, kunnen we de subditus noemen: degene die zich
volledig geeft en onderwerpt en zich ter beschikking stelt aan de wil van een ander
(Foucault 2004a, 180). Het eerste kenmerk van de integrale afhankelijkheid in het
christelijke pastoraat is dus de totale gehoorzaamheid van het ene individu aan een ander
individu.

oboedientiam conprobans, pariter etiam miserans tam longum laborem, quem per totum anni spatium studio
deuotionis inpenderat, od aridum uirgultum accedens, o, inquit, lohonnes, misitne radices haec arbor an non?
Cumque ille se nescire dixisset, senex, uelut inquirens rei ueritatem et tomquam temptons utrum iam suis radicibus
niteretur, euulsit coram ipso leui commotione uirgultum, sicque proiciens illud praecepit ut deinceps rigare
desineret." (Cassianus 1965, 154I156).
'sb Dit verhaal van abt Johonnes gaat de geschiedenis in als het verhaal van Johannes Colobos, opgenomen in de
Apophfegmolo Potrum, en met deze belongrijke oanpassíng, namelijk dat de stok wortels krijgt en vruchten draagt
(Zie tnstiiutions cénobiiiques, boek IV, 24 noot 1, 156-157).
's' De absurditeit van deze daden doen ons denken oan het verhaal von Sisyphus, zoon van de Thessalische
koning Aeolus en van Enarete, stichter van Korinthe (Odyssus IX, 593). Sisyphus kreeg voor zijn hoogmoed (hij
ontvoerde Thanatos, de dood) als straf van de goden in de onderwereld het naar boven rollen van een steen op
een berg, die telkens als hij er bijna is weer naar benden rolt zodat Sisyphus opnieuw kan aanvangen. Dergelijke
absurde daden worden in het christendom oefeningen toi gehoorzaamheid.
~se Foucault haalt hier een gelijkaardig verhaal aan over een zekere Lucius, opgetekend in Hisioire lousioque.
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1.3.2.2. Een staat van gehoorzaamheid

Ten tweede, de verhouding tussen het schaap en de herder kent geen einddoel. Er is geen
sprake van een finalisme. Wanneer een Griek zich echter onderwerpt dan doet hij dat
vanuit een bepaald object of resultaat. Zich toevertrouwen aan een dokter, een leraar
gymnastiek of een filosoof is steeds een relatie die een bepaald einddoel impliceert. Men
onderwerpt zich omdat er een object tegenover staat: de gezondheid, lichamelijke
perfectie, een waarheid, enzovoort. Zo is de onderwerping of gehoorzaamheid aan de
meester een verhouding die gefinaliseerd wordt in het meesterschap over zichzelf. Men
gehoorzaamt de meester met als doel binnen aanzienlijke tijd zelf ineester over zichzelf te
kunnen worden. Op dit meesterschap over zichzelf komen we later nog terug. Duidelijk
mag wezen dat de verhouding tot de meester een duidelijk einddoel heeft: het is een
onderwerping die volbracht wordt binnen een bepaalde tijd en dus een einde kent. Waarin
ligt het verschil met de christelijke gehoorzaamheid? Wel, de christelijke gehoorzaamheid
of onderwerping heeft geen einddoel. Beter, de ondenverping, gehoorzaamheid of
volgzaamheid zelf is het doel. Men gehoorzaamt om te (kunnen) gehoorzamen, 'pour
arriver à un état d'obéissance' (Ibid., 180; cf. Foucault 1981, 145). De gehoorzaamheid
zelf is de deugd. Niet een deugd om iets anders te bereiken maar een doel op zich: het
gaat om de permanente staat van onderwerping aan de orders van een ander. Deze
gehoorzaamheid kunnen we duiden als de christelijke 'nederigheid'. Nederigheid is het
aanvaarden van de orders van een ander en een 'weten' dat men zonden heeft. Maar
bovenal, en dat is de kern van deze christelijke nederigheid, is het een weten en
aanvaarden dat de eigen wil een slechte wil is. Dat is de betekenis van de beproevingen
die de abten Johannes en Patermutus moeten trotseren: nederig zijn betekent aanvaarden
dat de eigen wil slecht is. Sterker: het is de eigen wil uitschakelen. Het gaat erom dat men
zichzelf volledig en integraal ondenverpt en toevertrouwt aan de wil van de ander. "La fin
de I'obéissance, c'est de mortifier sa volonté, c'est faire que sa volonté comme volonté
propre soit morte, c'est-á-dire qu'il n'y ait pas d'autre volonté que de n'avoir pas de
volonté." (Foucault 2004, 181). In hoofdstuk V (De oboedientio) van Benedicti Regulo
vinden we de volgende definitie terug van wat goede monniken zijn: "Zij die gehaast zijn
en verlangen om dichterbij het eeuwige leven te staan, zij nemen de smalle weg aan, want
de Heer zegt: 'Smal is de weg die leidt naar het leven'. En zoals zij tijdens hun leven niet
gehoorzamen aan hun eigen zin of wensen en begeerten, maar stappen op andermans
oordeel en bevel, wensen de kloosterlingen dat de abt hen beschermt." (Benedidi Regulo
V, 10-12).159 Het zijn zij die afstand kunnen doen van elk verlangen en plezier, van de
eigen wil, om zo zich volledig te kunnen ondenverpen aan de wil van een ander. Het

's' Qvibvs ad vitam aeternam grodiendi amor incvmbit, ideo angvstam viam arripivnt - unde Dominus dicit:
Angusto uio est quoe ducitod uitam - vt non svo arbitrio viventes vel desideriis svis et volvptatibvs oboedientes, sed
ambvlantes alieno ivdicio et imperio, in coenobiis degentes abbatem sibi praeesse desiderant." (Benedictus
1972a, 466). Ook eerder in de tekst maakt Benedictus duidelijk dat gehoorzaamheid het verwaarlozen van de
eigen wil veronderstelt: uDeze mensen daar, dus, verwaarlozen meteen hun persoonlijke interesse en verwerpen
hun eigen wil, de handen onmiddellijk vrij en onvoltooid achterlatend wat ze deden, met gehoorzaamheid op de
voet volgen, doorgezonden naar hun daden de stem die hun beveelt." (Benedidi Regu~aV, 7-8).
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enige 'verlangen', zo zou men kunnen zeggen, is het verlangen te gehoorzamen aan de
wil van de ander.

Het opheffen van het verlangen als het uitschakelen van elk verlangen of plezier
heeft in het christelijke pastoraat niet dezelfde betekenis als bij de Grieken. Het Griekse
woord apatheia slaat op de afwezigheid van pathos, a-patheio, de afwezigheid van
gevoelens.'bo Voor de Griek was deze staat van apatheia noodzakelijk om zich meester te
kunnen maken over zichzelf. Het is de uitschakeling van al zijn bewegingen, krachten
waarover men niet meester is en die de mens blootstellen aan het slaaf zijn, hetcij van
datgene wat hem~haar overkomt, van hetgeen in het eigen lichaam gebeurt of van
hetgeen in de wereld gebeurt (Foucault 2004a, 181). Slechts door het uitschakelen van
deze gevoelens, die u blootstellen aan het slaaf-zijn, kon men het meesterschap over
zichzelf verwerven: de apotheia garandeert dus dit meesterschap. Bij de Stoïcijnen en de
epicuristen kon men zien dat het afstand doen van het verlangen en het genot van het
lichaam de apatheia garandeerde. Het meesterschap over zichzelf verkreeg men door
afstand te nemen van deze verlangens en pleziertjes. Maar deze verlangens zijn op zich
positieve dingen waar men naar streeft: het zijn de dingen die zelf behoren tot het
meesterschap. In het christelijke pastoraat krijgt deze Griekse apatheia een geheel andere
betekenis. Het gaat hier over de staat van gehoorzaamheid of onderwerping. In het
christelijke pastoraat gaat het niet om de venverping van de pathos of de gevoelens met
het oog op een andere staat maar om de verwerping van de singuliere eigen wil, de
verloochening van het eigen egoïsme. Het afstand doen van het ejgen verlangen en het
lichamelijke plezier krijgt in het christelijke pastoraat zijn betekenis tegenover het
'egoïsme'. De gevoelens en verlangens moeten verworpen worden omdat het een uiting is
van eigenbelang en van 'met zichzelf bezig zijn'. Het zijn egoïstische gevoelens, ze hebben
te maken met het persoonlijke en individuele, het zijn egoïstische activiteiten. De term
pathos verwijst hier zelfs niet naar gevoelens, het gaat hier eerder over de wil en in het
bijzonder naar het 'vlees'. Hiermee wordt de christelijke betekenis van de 'zonde' ook
duidelijk: de zonde is vooreerst datgene wat in het verlengde ligt van de eigen wil of
lichamelijke begeerte.1ó' Het is het kwaad dat 'ik' tot stand heb gebracht door mezelf en
de eigen verlangens centraal te stellen. Het is de individuele ongehoorzaamheid aan de
ander, de fundamentele ongehoorzaamheid aan de vader. "Vader, ik heb gezondigd
tegen de hemel en ten overstaan van iedereen; ik ben niet meer waardig je zoon
genoemd te worden." (cf. Episto~ae XXI, 22).162 Hieronymus neemt deze formule over uit

'~ De kerkvaders vertalen het woord door imperturbotio of frequenter impossibilitos (Epistoloe 133, 3). Cf.
Augustinus in De tiv.~lote Dei 14, 9, 4: "quae átrá8eia Graece dicitur (quoe si Lafine posset impassibilitas
diceretur)."
'a' In de Kathechismus van de Katholieke Kerk komt de zonde vooral aan bod in het eerste theoretisch gedeelte
van het derde deel (Leven in Christus) onder artikel 8 van de 'waardigheid van de menselijke persoon'. In nr.
1850 wordt de zonde als volgt beschreven: "De zonde is een belediging jegens God: 'Jegens U olleen heb ik
gzondigd, wat U tegenstaat heb ik gedaan' (Ps. 51, b). De zonde keert zich tegen de liefde van God voor ons en
wendt onze horten van Hem af. Zoals de eerste zonde is ze een ongehoorzaamheid, een opstand tegen God,
door te willen worden 'als goden', door het goede en het kwade te kennen en te bepalen (Gen. 3, 5). De zonde is
ook de 'eigenliefde die zó ver gaat dat men God veracht'. Door de hoogmoedige verheerlijking van zichzelf is de
zonde diametraol tegengesteld aan de gehoorzaamheid van Jezus die het heil voltrekt (vgl. Fil. 2, 6-9)."
16~ "Pater, peccaui in caelum et coram te; iam non sum dignus uocori filius tuus." (Hieronymus 1982, 97). Deze
formule kennen we ook van het 'Lam Gods', dat uitgesproken wordt voor de communie.
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de parabel van de Verloren Zoon (Lc. 15, 1 1-32) om de gehoorzaamheid te benadrukken
van de zoon aan de vader; het schaap aan de herder.

De staat van apatheia in het christelijke pastoraat is de afwezigheid of de dood van
de eigen wil. Het is deze wil die gericht is op zichzelf en leidt naar egoïsme. Zo is zonde
het egóisme en de betrokkenheid op zichzelf. Waar bij de Grieken dus de staat van
apatheia het meesterschap over zichzelf garandeert, zien we dat in het christelijke
pastoraat de opatheia de verloochening van de eigen wil is, dit is de verloochening van
zichzelf. Tegen deze achtergrond kunnen we ook het handelen van de pastor beter
begrijpen: aan de pastor is opgedragen om te bevelen. Hij moet commanderen en orders
uitdelen. Weigert hij dan komt hij zijn taak als herder niet tegemoet. Beter: dan laat hij
zich leiden door zijn eigen wil. Dus de pastor zelf wordt op de proef gesteld. Hij mag niet
weigeren wat aan hem is opgedragen, zelfs niet als zijn eigen particuliere wil het liever niet
doet. De pastor beveelt omdat aan hem daartoe het order is verschaft. Dit bevel moet hij
gehoorzamen. Weigeren en afstand doen van het bevel is zijn eigen wil volgen. In die zin
moet de herder zich identificeren met de wil van de Opper-herder Christus. Enkel de
bisschoppen en pastors, die in staat zijn te gehoorzamen, mogen de herderlijke taak op
zich nemen. Daarin ligt hun 'heiligheid': door hun toestand van opperste zedelijke
deugdzaamheid worden ze plaatsbekleders van Christus, de Opper-herder. 'Heilig' zijn zij
die zelf tot inkeer zijn gekomen, zij die zich ondenvorpen hebben aan de wil van God.

Deze deugdelijkheid, de volledige onderwerping aan en identificatie met Christus is de
kern van de wijdingsmacht of sacramentum ordinis. Het drukt de totale gehoorzaamheid
uit van de herder aan de wil van Christus. Denken we ook aan de kruisdood van Christus
of de volledige gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Zij, die zich dus volledig
onderworpen hebben aan de wil van Christus, maken Christus zelf zichtbaar in hun
omgaan met anderen.

1 .3.2.3. De waarheid

Het derde aspect van de integrale afhankelijkheid van het schaap ten opzichte van de
herder heeft betrekking op de waarheid. Het christelijke pastoraat wordt gekenmerkt door
de onderwijzende taak van de pastor: het overdragen van de waarheid. De pastor moet
zijn gemeenschap onderrichten. De taak van het onderrichten is een gemeengoed bij de
kerkvaders. Bij Ambrosius lezen we, in het eerste vers van boek I van De offi'ciis
minístrorum het volgende: "Ik denk niet hoogmoedig te verschijnen, als ik het op mij neem
met liefde mijn kinderen te onderwijzen, omdat de meester van de nederigheid zelf heeft
gezegd: 'Kom, mijn kinderen, luister naar mij, ik ga u het geloof van de Heer
onderrichten."' (De officiis I, 1).763 De eerste taak van de pastor is onderrichten. In
hoofdstuk 2 van Benedicti Regu~a, waar Benedictus het heeft over de taken van de abt,
wordt de betekenis van het onderricht verder verduidelijkt. Zowel het onderricht als de

'63 "Non adrogans uideri orbitror si inter filios suscepiam adfectum docendi, cum ipse humilitatis magister dixerit:
'Venite, filii audite me; timorem Domini docebo uos'." (Ambrosius Mediolanesis 1984, 95). Cf. Benedicti Regulo
Prol. 12; cf. Joh. 12, 35. cf. De offi'ciis I, 2: "cum iam effugere non possimus officium docendi quod nobis
refugientibus imposuit socerdoti necessitudo (...)." ('wij kunnen ons niet meer onttrekken aan onze plicht te
onderrichten, dat met tegenzin ons is opgelegd, de last van het heilig ombt').

92



gehoorzaamheid van de leerlingen zijn de stof voor ondervraging door God. "Ook de abt
mag niets onderrichten, invoeren noch bevelen wat namelijk buiten de voorschriften van
God valt, maar hij moet via zijn bevel en zijn onderricht de gist van de goddelijke
rechtvaardigheid uitstrooien in de zielen van zijn leerlingen, steeds indachtig dat in het
schrikwekkende oordeel van God zijn kennis en de gehoorzaamheid van zijn leerlingen op
de proef gesteld zal worden." (Benedicti Regula II, 4-6).164 Wat er onderricht wordt,
bepaalt niet de abt of de overste. Het gaat niet om zijn keuze of wil maar om de wil van
God: "En op dezelfde wijze vragen wij aan God in ons gebed, dat zijn wil aan ons
geschiede. Wij onderrichten aldus dat wij onze wil niet doen, om onze schuld te vrijwaren
(...)." (Lbid., VII, 20-21).165 Ook over de manier waarop dit onderrichten gebeurt, zegt
Benedictus ons iets: 'spreken en onderrichten zijn geschikt voor de meester, zwijgen en
luisteren betreft de leerling.' (Ibid., VI, 6).166

Maar het is Gregorius de Grote die verder uitwijdt over de taak van het
onderrichten. Hij geeft aan dat het geven van goed onderwijs ook betrekking heeft op de
houding van de pastor zelf. De kracht van het onderricht ligt in het tonen van het goede
voorbeeld, door het eigen leven en handelen van de pastor: de opoffering van de pastor
aan God. Zelfs al is het onderwijs theoretisch, de kracht gaat steeds uit van het voorbeeld
dat de pastor zelf is voor zijn leerlingen. In zijn Liber regulae pastoralis geeft hij een
commentaar op Ez. 34, 18-19.'b' Herders, die het goede onderwijs geven maar het
slechte voorbeeld tonen, zijn een beetje als de herders die drinken van het zuivere water
maar het overige water bevuild achterlaten voor hun schapen. "De herders drinken immers
het helderste water wanneer zij het met goed begrip putten uit de stromen van de
waarheid. Maar hetzelfde water met de voeten vertroebelen, is als het bederven van de
inspanningen van de heilige oefening door een mens van slechte wil, de schapen drinken
het water dat zij met hun poten vertroebeld hebben, zodat alle onderworpenen de
woorden niet opvolgen die ze horen, maar enkel de verkeerde voorbeelden die ze zien,
navolgen. Zij hebben dorst naar de woorden, maar bedreven door de daden trekken zij
naar bedorven fonteinen een dorst gemengd met modder." (Liber regulae pastorolis I 2,
13-22).168 De pastor moet dus niet alleen het goede ondenvijzen, hij dient ook het goede
voorbeeld te geven aan zijn leerlingen. Maar er is meer: het onderwijs dat de pastor geeft
is geen algemeen of globaal onderwijs. Het derde boek van Gregorius is geheel gewijd
aan de manier of de wijze waarop de pastor moet onderrichten. De pastor onderwijst niet

'6" "Ideoqve abbas nihil extra praeceptvm Domini qvod sit debet avt docere avt constitvere uel ivbere, sed ivssio
eivs vel doctrina fermentvm divinoe ivstitioe in discipvlorvm mentibvs conspargotvr, memor semper abbas qvia
doctrinae svae vel discipvlorvm oboedientiae, ultrarumque rervm, in tremendo ivdicio Dei facienda erit discvssio."
(Benedidus 19,'2a, 442j.
'6s "Et item rogamus Deum in oratione vt fioi illivs volvntas in nobis. Docemvr ergo merito nostram non facere
volvntatem cvm cavemvs (...) (Ibid, 478).
'~ "Nam loqvi et docere magistrvm condecet, tacere et avdire discipvlvm convenit." (Ibid, 470).
"' Ez. 34, 18-19: "Is het niet voldoende dat u het helderste water drinkt, moet u dan nog de rest met uw poten
bevuilen2 De andere schapen moeten dan eten wat uw hoeven vertrapt hebben en drinken wat uw poten bevuild
hebben."
'~ "Aquam quippe limpidissimam pastores bibunt, cum fluenta ueritatis recte intellegentes hauriuni. Sed eandem
aquam pedibus perturbare, est sanctae meditationis studia male uiuendo corrumpere, quam scilicet eorum
turbatom pedibus oues bibunt, cum subiecti quique non sectontur uerba quae oudiunt, sed sola quoe conspiciunt
exempla prauitatis imitantur. Qui cum dicta sitiunt, quia per opero peruertuntur, quasi corruptis fontibus in potibus
lutum sumunt." (Gregorius I 1992a, 134).
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voor de hele wereld of de totale gemeenschap. Want, zo vraagt Gregorius zich af, is de
geest van de toehoorder niet zoals de gespannen snaren van een citer? "Wat zijn immers
de aandachtige zielen van de luisteraars, tenzij, zoals ik zou kunnen zeggen, de recht
opgespannen snaren van de citer." (Ibid., III Prol., 13-15).169 Elke snaar verschilt en
daarom moet men ze dus ook elk apart behandelen, want enkel door het apart bespelen
van de verschillende snaren kan een harmonieuze melodie klinken. "De techniek van deze
[snaren] aan te raken, opdat het geen ongelijk gezang zou worden, bestaat erin dat men
ze ongelijk aantokkelt. En daarom zijn ze teruggekeerd naar de harmonieuze melodie van
de snaren, omdat dit wel met een plectrum, maar niet met één aanslag aangebracht kan
worden." (Ibid., III Prol., 15-19)."o Wat Gregorius wil zeggen, is dat het ondervvijs van de
pastor geen globaal onderwijs is: iedere toehoorder moet apart bespeeld worden. Men
kan de leerlingen niet op dezelfde manier behandelen, maar elk van hen de juiste
aandacht geven. "De taal van de docenten moet dus aangepast worden aan de natuur
van de toehoorders, zodat deze overeenstemt met de enkelingen, en toch nooit afwijkt van
de kunst van een gemeenschappelijk bouwwerk." (Ibid., III Prol., 10-13)."' In zijn eerste
hoofdstuk onderscheidt Gregorius zesendertig manieren in het onderwijzen. Hij maakt
onder andere een onderscheid tussen mannen en vrouwen, tussen jong en oud, arm en
rijk, gezond en ziek, maar ook tussen blije mensen en droevige mensen, gehuwden en
vrije, tussen zij die hun zonden betreuren zonder er afstand van te nemen en zij die er
afstand van nemen zonder ze te betreuren. Duidelijk is dat het geven van onderricht niet
gericht is aan de collectiviteit of de globale wereld, maar dat het gaat om het bespelen
van elke geest afzonderlijk.12

1.3.3. Besluit

Het christelijke pastoraat wordt gekenmerkt door een economie van de verdiensten en
tekortkomingen. Hiermee hebben we willen aantonen dat niet de wet, noch de waarheid

19 "Quid enim sunt intentae mentes auditorum, nisi ut ita dixerim, quaedam in cithara tensiones stratae
chordarumZ" (Ibid., 260). Augustinus heeft een relatie gelegd tussen de tien snaren van de citer en de tien
geboden. De verwijzing naar tien snaren vinden we niet in de Willibrordvertoling, moar wel in de Nieuwe
Bijbelvertaling. Daar lezen we in Psalm 92, 3-4: "in de morgen te getuigen von uw liefde en in de nacht von uw
trouw, bij de klank van de tiensnarige horp en bij het ruisend spel op de lier." In de Vulgaat staat er uitdrukkelijk
decocordo: "ad adnuntiandam mane misericordiam tuam et fidem tuam in nocte, in decacordo et in psalterio in
cantico in cithara" (Ps. 91, 3-4).
"o "Quos tongendi ortifex, ui non sibimetipsi dissimile conticum faciat, dissimiliter pulsat. Et idcirco chordae
consonam modulationem reddunt, quio uno quidem plectro, sed non uno impulsu feriuntur." (Gregorius 1 19926,
260).
"' "Pro qualitate igitur oudientium formari debet sermo doctorum, ut et ad sua singulis congruai, et tamen a
communis oedificationis arte numquam recedat." (~bid, 258~260).
12 Ook Augustinus vond het belangrijk dat het ondenvijs oangepast was oan de toehoorder. Zijn werk De
cotechizondis rudibus bevat catecheselessen voor een bepaald publiek: de niet-gelovigen, heidenen of 'ruwe'
mensen (rudibusj. Uii dit werk kunnen we opmaken dai de schriftuitlegging of allegorese gebeurde met veel
aandacht voor de toehoorder: de inhoud diende op een passende wijze aongebracht ie worden bij de mensen. De
titel kunnen we begrijpen vanuit de aonleiding van dit 'gelegenheidswerkje' (ong. 400 n. Chr.). De diaken,
Deogratias, uit Carthogo, die belast is met de cotechese voor de heidenen, joden, en allen die niet reeds
onderwezen waren in de chrisielijke godsdienst (rudisj, schrijft Augustinus oan met de vraag hoe men de inhoud
von het geloof kan overórengen aan deze mensen, zonder de belangstelling te verliezen. Voor een verdere
bespreking van dit werk: Lamberigts 1995, 67-78.
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of het welzijn het christelijke pastoraat de wezenlijke kenmerken zijn die van het pastoraat
een originele bestuursvorm maken. Wat deze christelijke economie uniek maakt, is de
gehoorzaamheid aan de wil van God. De individuele ondenverping van de pastor aan
God en van het individu aan de pastor drukt zich uit in de absolute dienstbaarheid en
gehoorzaamheid van het ene individu aan de wil van een ander. De volledige
onderwerping aan de wil van God is de weg tot het heil. Een absolute dienstbaarheid en
volledige onderwerping aan de wil van een ander impliceert de vernietiging van de eigen
wil. In de absolute gehoorzaamheid aan de wil van de ander ligt precies de kern van de
christelijke offer-gedachte, namelijk de hoogste deugd is een gehoorzaamheid die in staat
is tot zelfopoffering. Hierin ligt ook het heilige: heilig is enkel diegene die de deugd van de
volledige ondenverping uitoefent: de eigen wil verloochent. In de economie van de
verdiensten en tekorten staat precies deze oefening tot gehoorzaamheid centraal. Een
gehoorzaamheid die geen ander doel heeft dan zichzelf. Vooraleer we de wijze gaan
onderzoeken waarop deze economie de gehoorzaamheid tot stand brengt, willen we eerst
aangeven dat deze economie van verdiensten en tekortkomingen een 'heilseconomie' is.

1.4. Oikonomio psuchón of de economie van de zielen

Gregorius van Nazianze omschrijft het pastoraat als oikonomia psuch6n of de 'economie
van de zielen'. De term 'economie' krijgt onder een goddelijke rationaliteit een totaal
andere invulling en betekenis dan bij de Grieken. Niet de productie van het'naakte leven'
staat hier centraal, maar de productie van heil voor elke ziel.

1.4. 1. lrerzaken aon de were~d

De Griekse term oikonomía omschrijft Aristoteles in zijn Po~iteio (I 3, 1253b) als volgt:
"Elke polis is samengesteld uit huishoudens (oikiai). (...) de eerste en kleinste delen van
een huishouding zijn: heer en slaaf, echtgenoot en echtgenote, en vader en kinderen
(...)." (Aristoteles 1986, 100). De economie slaat hier op het besturen van mensen binnen
het gezin, het 'huishouden'. Het is de private plek waar het 'overleven' centraal staat: het
zorgen voor het biologische leven en het voortbestaan van leven (vruchtbaarheid). Dat de
economie de plek bezet van het private klinkt door in de etymologie: oikos betekent 'huis'
en nomos staat voor 'norm'. Het zijn de regels en wetten die gelden binnen de vier muren
van het huis, het gezin. Deze economie speelde zich bij de Grieken af binnen in het huis
en op het hof: het was de heer des huizes die zijn 'volk' bestuurde. Het betrof i~ concreto
de taakverdeling van mensen die elk een eigen plaats bekleedden in het huishouden. Juist
door deze hiërarchische verdeling van mensen, die elk een eigen taak vervulden, werd het
huishouden mogelijk. Dit wil zeggen: kon het huishouden van de heer vlot verlopen. Het
leven als voortleven werd instandgehouden door de productie van voldoende voedsel en
het opbouwen van bezit. In tegenstelling tot het publieke domein is er in het private dus
geen sprake van objectiviteit en gelijkheid. Het is de plaats van ongelijkheid, waar de
leden van het huishouden zich tot elkaar verhouden als ongelijken: de ene heeft macht
over de andere. Zo heeft de heer van het huis de macht over zijn slaven, de vrouw over
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het keukenpersoneel, de ouders over hun kinderen, enz. Kortom, in deze economie die
gericht is op leven en overleven betekent het besturen van mensen het besturen van
ongelijken met het oog op de productie van leven.

Maar het domein van het private mogen we niet negatief zien: het is ook de plek
waar men zich kan afzonderen van of zich wegsteken van de wereld of het publieke.13 Het
publieke domein is de ruimte die onderscheiden is van het strikte, persoonlijke domein.
Hier kan men verschijnen, gezien worden en gehoord, in aanwezigheid van andere
gelijken. Het is maar de aanwezigheid van anderen, die zien wat wij zien en horen wat wij
horen, die de werkelijkheid van de wereld en onszelf bevestigen. Het werkelijke is dat wat
hier verschijnt tussen gelijke mensen. De werkelijkheid of de wereld is dat wat mensen als
gelijken met elkaar verbindt (inter-esse) zoals een tafel twee mensen met elkaar kan
verbinden (Arendt 2000, 60). Daarom is het publieke ook de plaats van het politieke: het
verbinden van mensen als het verbinden van de draden tot een geweven lap stof. Net
zoals de kunst van het weven erin bestaat de draden tot een mooie en stevige stof te
verbinden, bestoat de politieke kunst erin om de gemeenschap van gelijken te verbinden
in een wereld. Want de wereld als het publieke domein, is dat wat alleen gemeen hebben,
een koinon. Het is wat mensen samenbrengt en verbindt als gelijken onder elkaar: het is
daar waar men kan verschijnen. Dit in tegenstelling tot het private waar alles verborgen is,
ver weg van het heldere licht van het publieke waar alles ten tonele kan gebracht worden.
Maar zoals we al opmerkten, het private is de plek van het verborgene, van die dingen die
het felle licht van de openbaarheid niet verdragen: bijvoorbeeld de intimiteit en de liefde.
Deze dingen moeten verborgen gehouden worden voor het publieke zodat ze niet in dienst
komen te staan van de gemeenschap. Net zoals intimiteit, behoort ook liefde tot het
private, het gezin. Namelijk tot de meest persoonlijke, intieme en subjectieve sfeer.

Wanneer echter Gregorius van Nazianze het 'besturen van de zielen' omschrijft als
'oikonomia psych8n dan heeft hij het niet over de oikonomio of het huishouden in de
betekenis die de Grieken eraan geven. De betekenis van de christelijke oikonomio is niet
datgene wat zich afspeelt binnenshuis of in de familiale sfeer maar betreft de mensheid in
haar geheel. De 'economie van de zielen' betreft het 'huishouden van de hele wereld'.
Door deze huishouding van de hele wereld verdween stilaan het publieke als een wereld
waarin mensen met elkaar verbonden waren. "Voor mensen een binding te vinden die
sterk genoeg was om de wereld te vervangen, was de voornaamste politieke opdracht van
de vroeg-christelijke filosofie." (Ibid., 61). Het unieke en originele beginsel dat het
christelijke pastoraat inroept om alle menselijke contacten op te baseren is de
'naastenliefde' (agope). De naastenliefde is iets dat én van de wereld is - het is
onmiskenbaar iets dat tussen de mensen (inter-esse) is - én iets dat zich afkeert van de
wereld - het beantwoordt aan de algemene menselijke ervaring der liefde (Ibid., 61). De
christelijke naastenliefde zelf wordt de band die mensen met elkaar verbindt, al is hier
geen sprake van een 'wereld'. Want het christendom is gezien haar karakter niet-publiek
of a-werelds. Zij verzaakt aan de wereld met het oog op een andere werkelijkheid. In die
zin is de naastenliefde geheel in overeenstemming 'met het voornaamste christelijke

73 Arendt maakt hier het onderscheid tussen het 'naakte leven' (zoè) en het menselijke leven (biosj. Het 'naakte
leven' is getekend door overlevering: hier staat ons wat-we-zijn op het spel. Het menselijke leven of de wereld is
de ruimte waar we uitdrukking kunnen geven van 'wie we zijn' (vanuii het 'gegeven' dol we zijn).
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beginsel van wereldverzaking, en op bewonderenswaardige wijze geschikt een
gemeenschap van de wereldverzakende of verachtende mensen - een gemeenschap van
heiligen of een gemeenschap van misdadigers -'door de wereld te helpen'; aangenomen
dan dat er van wordt uitgegaan dat de wereld zelf ten ondergang is gedoemd, en dat
iedere activiteit in de dingen van de wereld wordt ondernomen met het voorbehoud:
quamdiu mundus durat ('zolang de wereld duurt')' (Ibid., bl ). Hiermee hebben we de
transformatie geduid van de Griekse oikonomia naar de christelijke economie. Deze
laatste laat zich kenmerken door de afwezigheid van een wereld of het publieke. Het
'leven in gemeenschap' is tijdelijk want de wereld duurt maar tot de eindtijd aanbreekt.
Het leven op aarde is slechts een voor-lopig leven, in de gerichtheid naar het heil of
eeuwige leven bij God. Kortom, het christendom wordt gekenmerkt door een niet-publiek
of on-politiek karakter. Zonder wereld is er in se ook geen politiek. Er is hier geen wereld,
geen plaats waar het politieke kan aangrijpen als het besturen door de wet met het oog
op het welzijn van allen. Maar slechts een economie waarbij de verschillende individuele
schapen zich zolang de wereld duurt, verbinden door de naastenliefde tot een kudde.
Deze kudde (het volk Gods) werd opgebouwd naar analogie van de betrekkingen die
tussen de leden van een gezin bestaan ('opdat alle mensen in Christus 'één gezin en één
volk van God' vormen""). "Wat mensen en volkeren met elkaar verbindt en maakt tot de
eenheid van het volk Gods, is precies dit 'broederschap' verstaan als noastenliefde. De
naastenliefde is de liefde tussen mensen binnen het gezin en garandeert zo de band tussen
de verschillende leden. En zoals er tussen de leden van het gezin de onmogelijkheid
bestond een publieke wereld te vormen, net zo was de waarschijnlijkheid klein dat er een
christelijk 'gemeenschapsleven' zou bestaan, dit is een ruimte tussen de gelovigen waarin
zij kunnen verschijnen. Zolang althans de band maar gesmeed is door de naastenliefde.
Maar uit de geschiedenis van het kloosterleven15 blijkt, dat er toch een aantal regels en
voorschriften nodig waren om te verhinderen dat waar kloosterlingen aangewezen waren
op elkaar en op elkaars aanwezigheid, iemand zou verschijnen. Het gaat hier over
activiteiten die door de 'noodwendigheden van dit leven' ('necessitas vitae proesentls,
Augustinus) verricht hoorden te worden in het bijzijn van anderen." (Ibid., 61-62). Deze
verboden zijn te verstaan vanuit de schrik die men had dat er hier een soort van contra-
wereld, een publiek domein binnen de kloosterorde zelf, zou ontstaan. Zo moeten we
Regel57van Benedictus lezen over het verbod trots te zijn op het verrichte werk: "Indien
er handwerkers zijn in het klooster, oefenen zij hun beroep uit in alle nederigheid, indien
de abt dat toestaat. Indien één van hen trots is op de kennis die hij heeft over zijn beroep,
in de opvatting dat het iets opbrengt in het klooster, zal men hem ontzetten uit dit beroep
en zal hij er geen stap meer zetten, tenzij hij zich verootmoedigt en de abt hem er
toestemming toe geeft." (Regula Benedicti LVII, 1-3).16 Het niet-publieke karakter van het
christelijke pastoraat manifesteert zich het meest door het verbod op het verschijnen. Er is

"" Katechismus van de Katholieke Kerk, artikel 804, cf. Decreet Ad gentes divinilus, 313-359; Lumen Gentium,
1967, 109.
"s Over dit kloosterleven, zegt Arendt, dat het de enige gemeenschappen zijn geweest die het ooit met heT
beginsel der naastenliefde als politieke maatstaf hebben geprobeerd (Arendt 2000, 61-62).
"a "Artifices si sunt in monasterio cum omni humilitate faciont ipsas artes, si permiserit abbas. Quod si oliquis ex
eis extollitur pro scientia artis suoe, eo quod uideotur aliquid conferre monasterio, hic tolis erigatur ob ipsa arte et
denuo per eom non transeat, nisi forte humilioto ei iterum abbas iubeat." (Benedictus 19726, 625).
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geen ruimte waarin men zich mag en kan onderscheiden van de ander, waarin men iets
kan verrichten waarmee men zich onttrekt van de levensonderhoudende activiteiten. Net
zo min bestaat er een ruimte waarin men zich kan terugtrekken. "Het private karakter van
het privé-leven, het besef van iets essentieels verstoken te zijn in een uitsluitend binnen de
begrenzing van de huishouding doorgebracht leven, is met en door de komst van het
christendom sterk verzwakt en zelfs vrijwel verloren gegaan."(Arendt 2000, 68). Zowel het
publieke als het private is door het christelijke pastoraat verloren gegaan: er is geen
wereld waar men kan verschijnen, noch een ruimte tussen vier muren waar men zich in
alle intimiteit kan terugtrekken. Het christelijke pastoraat is de economie van de zielen: de
gehele wereld onderwerpt ze en bestuurt ze zoals een heer of vader zijn huishouden."'

1.4.2. Kerk ols lichoam von Chnstus

Het christelijke pastoraat, géinstitutionaliseerd in de kerk is als een 'lichaam', waarvan de
leden met elkaar moeten verkeren als broeders uit één gezin. Paulus zal als eerste,
verwijzend naar het corpus rei publicae (de bevolking die het grondgebied van een
gegeven staat bewoont en als gelijken wordt geregeerd), het Griekse equivalent soma in
een niet-politieke betekenis gebruiken. De eerste brief aan de Korintiërs 12, 12-27 over
het lichaam van Christus vangt aan met de volgende verzen: "Ons lichaam met zijn vele
delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo
is het ook met Christus." (cf. Kor. 6, 15; 10, 17). In de brief aan de Efeziërs stelt Paulus
dat het hoofd van dit lichaam Christus is: "Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en
Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam
is, de volheid van Hem die het al in alles vervult." (Ef. 1, 22-23). De kerk is als het
Lichaam van Christus (cf. Kor. 12, 13-31; Ef. 5, 23; 2, 16; Kol. 1, 18; Rom. 12, 4-8).
Zoals in het lichaam de verschillende delen met elkaar verbonden zijn, zo ook zal de kerk
haar leden verbinden. Waar Paulus nog de nadruk legde op de gelijkheid van de leden,
alsook op de onmisbaarheid van elke lid voor het welzijn van het lichaam, zien we dat
deze Griekse idee van corpus, niet opgenomen wordt in de kerkgeschiedenis. Zoals we
eerder hebben gezegd, heeft de notie rector bij Gregorius de Grote hier een belangrijke
rol gespeeld. De betekenis van de term 'corpus' wordt in het begin van het christelijke
pastoraat getransformeerd: het verwijst hier naar het huishouden (oikonomio) of het
functioneren van de verschillende leden binnen een gezin die in een hiërarchische orde
staan.18 Het lichaam verwijst naar de economie van het gezin waar de leden met elkaar
verbonden zijn door de hiërarchie van het huishouden; een taakverdeling in volgorde van
belang. "Want zoals het menselijke lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen
dezelfde functie hebben, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder
afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen." (Rom. 12, 4-5). Dezelfde idee vinden we terug in
de Katechismus van de Katholieke kerk in artikel 739: "Christus, het hoofd van het

"' In de regel van Benedictus wordt de verantwoordelijkheid van de abt vergeleken met deze van een voder:
"Sciatque abbos cvlpae pastoris incvmbere qvidqvid in ovibvs paierfamilias vtilitatis minvs potverit invenire." (~bio!,
442 (2, 7).
"B In de encycliek Mystici Corpons (1943) van Pius XII bijvoorbeeld ligt de nadruk op de veelheid van de
ledematen die onderling organisch en hiërarchisch met elkaar verbonden zijn (199-200, 221 cf. 208).
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lichaam, die Hem verspreidt in zijn ledematen om deze te voeden, te genezen, te ordenen
in hun onderling functioneren (...)." De betekenis van het christelijke pastoraat ligt in deze
laatste toevoeging: het organiseren en doen fundioneren van de verschillende schapen in
de kudde. Want de kudde kan maar gezond blijven en zich veilig stellen als elk schaap
'gezond' is. Daarom is het nodig dat elke schaap zijn positie in de kudde kent, ernaar
weet te handelen en zich door de naastenliefde kan verbinden tot de andere schapen. Net
zoals een goed en gezond huishouden maar effectief kan zijn door de onderlinge
verdeling van taken en het onderling functioneren, ook zo is het met het huishouden van
de kudde Gods.19 Het christelijke pastoraat is de herder-kudde relatie die zich heeft
georganiseerd als een 'economie'. Dit is de huishouding van de kudde Gods waarin allen
als verscheidene ledematen van één Lichaam een eigen functie bekleden in hun groei
naar het hoofd, Christus. Elke ledemaat draagt bij tot de eenheid van de kerk, zo ook zijn
de bedieningen of 'instrumenten' tot nut van de kerk.180 Het toenemende aantal doopsels
alsook de vervroegde doop naar de kinderdoop is te verstaan vanuit de kerk als
heilseconomie (Mc. 16, 16; Mt. 1 b, 19. 18, 18). Het doopsel is, zoals we eerder hebben
gezien, de initiatie in een economie waar de productie van het eigen zieleheil centraal
staat. De kerk is als het huishouden van een gezin: de plek waar de leden op elkaar zijn
aangewezen door naastenliefde, door geboorte opgenomen worden en door de dood
afgescheiden en een maaltijd nuttigen met als doe) het produceren van heil.18' Een
analoge redenering kunnen we maken op de uitspraak 'kerk als huis van God'.1B2 Het
woord 'kerk' gaat terug op het Griekse kuriakè dat verwijst naar Kurios (Heer) en oikos
(huis) (Schillebeeckx 1990, 165). Kortom, het pastorale bestuur organiseert zich als een
economie of huishouden van de wereld gericht op de productiviteit van het hei1.183

19 Zoals elk lichaamsdeel een eigen functie vervult met het oog op een gezond lichaam, zo dient ook elke
gelovige bij te drogen toi de groei van de heilmakende kerk. De verschillende constituties, decreten en encyclieken
hebben vooral als inzet de taak en functie van de gelovige binnen de heilseconomie te omschrijven.
~so ~~De eenheid van het lichaam heft de verscheidenheid van ledematen niet op. Ook bij de opbouw van hei
lichaam van Christus heerst er verscheidenheid van ledematen en functies. Eén is de Geest, die zijn verschillende
gaven tot nut van de kerk verdeelt overeenkomstig zijn rijkdom en de noodzaak von de bedieningen'180" (KKK
1995, art. 791).
1e' In de dogmatische Constitutie Lumen Gentium over de kerk, wordt dit treffend weergegeven: "Want door het
doopsel worden wij gelijkvormig aan Christus: "Wij allen zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door
het doopsel één enkel lichaom geworden". Door deze heilige ritus wordt het deelhebben aan de dood en de
verrijzenis van Christus uitgedrukt en verwezenlijkt: "Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven", en als
wij "één rriet Hem zijn geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Fiem ook volgen in zijn
opstanding". Doordat wij bij het breken van het eucharistisch brood waarachiig deelhebben oan het lichaam des
Heren, worden wij verheven tot de gemeenschap met hem en met elkander. "Omdat het brood één is, vormen wij
allen tezamen één lichaom, want allen hebben wij deel aan het éne brood." Zo worden wij allen ledematen van
dat lichaam "en als enkelingen zijn wij ledematen, op elkander aangewezen." (I, 7).
182 Cf. "het huis van God, waarin zijn gezin woont" ('domus Dei, in quo nempe hobito! eius lomilid) (Lumen
GenBum 1976, 10).
183 cf. Jezus Siroch 47, 13: "Salomo regeerde in een tijd van vrede. God gaf ham rust aan alle kanten, om een
huis te bouwen voor Gods noam en voor altijd een heiligdom te vestigen." Waar het huis van God in het
Hebreeuwse pastoraat nog verwees naar de tempel van Jeruzalem, verwijst Gods huis in het christelijke pastoraat
naar de 'hele wereld': slechts opgenomen in het 'huis' van God, kan men het heil bereiken. (cf. 1 Tim. 3, 15; 2
Ef. 19-22).
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1.4.3. Bes~uit

De kerk als heilseconomie betekent dat de kerk in het leven geroepen is om of we haar
functioneren kunnen duiden als het produceren van heil in de wereld. De stelling 'buiten
de kerk geen heil' raakt dus de kern aan van het pastoraat als heilseconomie.'~ Als de
kerk de enige toegang is tot het heil van God, dan is het 'verloren schaap' in letterlijke zin
ook steeds een geseculariseerd schaap: juist omdat de herder de toegang heeft en
verleent tot het Koninkrijk van God, zijn de schapen zonder herder 'werelds'. Onder
'werelds' verstaan we immers alles dat tegenover het goddelijke of het Koninkrijk van God
staat. Precies omdat het goddelijke gesitueerd is in het hiernomaals, is alles wat buiten het
goddelijke ligt - het hiernumaals - seculier. Slechts door te verzaken aan de aardse en

'~ Tot 1854 wos de officiële leer van de kerk dat er buiten de kerk geen heil was. Verschillende documenten van
het Mogisterium bepleitten deze stelling. We beroepen ons op Denzinger Enchiridion symbotorum definitiorum ef
dectarationem de rebus lidei et morum ( 1963, verlag Herder, Freiburg im Breisgou): In zijn brief 'Eius exemptó
aan de aartsbisschop van Tarrogona ( 18 december 1208) schrijft Paus Innocentius III het volgende in zijn
geloofsbelijdenis aan de Waldensers: 'Wij geloven dat niemand gered kan worden buiten de ene, heilige Rooms
Katholieke Kerk'. (Corde credimus et ore confi'temur unom fcclesiam non hoereticorum, sed sandam Romonom
catholicam, (sanctamJ opostolicom ~et immaculatomJ, extm quam neminem solvon credimus.) (p. 256 nr.
4231792). In het Vierde Concilie van Lateranen ( 1215) verkondigt dezelfde Paus in zijn Definitio controAlbigenses
ei Cothoros het volgende: 'Er is één universele Kerk van gelovigen en buiten deze is er voor niemand heil.' (Uno
vero est ldetium universolis Ecctesio, e,rtro quom nultus omnino salvotur, ~..fj (p. 260, nr. 430I802) Hij verwijst
hier naar de uitsproak von Cyprianus van Carthago in fpistolo od lubaianum (73, c. 21): 'Solus extro Ecctesiom
non esf. Bonifatius VIII verklaarde plechtig in zijn Bull Unom Sonctam ( 18 november 1302): "Wij verklaren, wij
roepen uit, wij bepalen dat het voor het heil absoluut noodzakelijk is dat ieder menselijk wezen ondergeschikt is
aon de Romeinse Opperherder." ( Unom sonctam Ecctesiam cotholicom et ipsom opostolicam urgente fide credere
cogimur et tenere, nosque honc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extro quom nec solus est nec remissio
peccatorum ...; quoe unum corpus mysticum repmesentot, cuius corporis coput Christus, Christi vero Deus.) (p.
279, nr. 468I870). Tijdens het Concilie von Florence ( 1439-1445), maakt ook Paus Eugenius IV deze stelling
duidelijk en voegt er in zijn Bull Contate Domino het volgende aan toe: "(De Heilige Roomse Kerk) gelooft ten
stelligste, belijdt en predikt, dat niemond die buiten de Katholieke Kerk blijft, niet slechts heidenen maar ook
Joden, ketters of scheurmakers, deel kan hebben aan het eeuwige leven; maar zij zullen gaan noar 'het
eeuwigdurende vuur, bereid voor de Duivel en zijn engelen' (Mt. 25:41), tenzij zij voor het einde van hun leven in
de Kerk worden opgenomen. Want eenheid met het lichaam van Christus is zó belangrijk dat de sacramenten von
de Kerk slechts hulp bieden aan degenen die in haar blijven, en vasten, aalmoezen en andere vrome werken en
oefeningen van een sirijdbaar Christelijk leven dragen alleen voor hen vrucht. En niemand kan worden gered, zelfs
als hij zijn bloed vergiet voor de naam van Christus, tenzij hij blijft in de boezem en de eenheid van de Katholieke
Kerk." (Firmiter credif, profi7etur et proedicot, írullos extro cotholicam Ecclesiam existentes ~intro coth. E. non exs.J,
non solum pogonos', sed nec ludoeos out hoereticos atque schismoticos, oetemoe vitae fien posse participes; sed
in ignem aeternum ituros, qui porotus est dioboto et ongelis eius"~Mt 25,47J, nisi ante íinem vitoe eidem fuennl
oggregoti: tontumque votere ecdesiostici corporis unitotem, ut solum in eo monentibus od solutem ecdesiostico
socromento proficiont, et ieiunio eteemosynoe oc cetera pietatis officio et exercih'o mitihtae chrislionoe praemia
oeterno porturiont Neminemque, quantoscumque eleemosynos fecerit, ehi pro Christi nomine songuinem
eKuderif, posse solvori, nisi in cotholicoe Ecdesioe gremio et unitote permonserit.) ( p. 342, nr. 714f1351). In de
negentiende eeuw zien we een wijziging in de leer van de Kerk. Ze matigt haar uitspraak en stelt dot iemond tot de
Kerk ook kon behoren 'door begeerte' en dat dit voldoende was voor het heil. Vaticanum II rondde dit proces af
door met klem te stellen dat er heil is buiten de kerk voor 'al degenen die God zoeken met een zuiver hart'. In de
dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium (21 november 1964) wordt hier in poragroof 15-17
uitvoerig op ingegaan. De verklaring over de verhouding van de kerk met niet-christelijke religies Noslro Aetote,
stelt enerzijds dat alle volkeren op aorde hun oorsprong hebben in God ( Uno enim communitos sunJ omnes
gentes, unom hobent originem, cum Deus omne genus hominum inhobitore feceril super universom fociem terrae,
(...J) (Denzinger 1991, 1245 (nr. 4195)) en onderzijds dat de verschillende religies ( volkeren) een waarnemning
hebben voor de verborgen krochten die zin geven aan het leven. ( lom ob ontiquo usque od tempus hodiemum
opud diversos gentes invenitur quoedom perceptio ittius orcanoe virtutis, quoe cursui rerum et eventibus vitae
humonoe proesens est, immo otiquondo ognitio summi Numinis vef etiom Patris.) ( Denzinger 1991, 1246 (nr.
4196)).
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'seculiere' werkelijkheid, kan men het heil bereiken. Juist omdat het pastorale bestuurt in
naam van het Koninkrijk van God, werkt het tevens seculariserend. Uitstaan naar de
schapen is dus niet één aspect van het pastorale, maar de sleutel tot deze unieke macht.
Het opnemen van het verloren schaap of het schaap dat buiten het heil staat is een
wezenlijk aspect van de pastorale werking. We zouden het nog sterker kunnen formuleren:
het geseculariseerde schaap vormt niet alleen een probleem (de zuiverheid van de kudde
en de wereld), maar is tevens een oplossing (de werking van de kerk: heileconomie). Het
pastorale bestuur legitimeert haar eigen werking als een individualiserende en
seculariserende macht: het permanent zoeken en terugbrengen van het verloren schaap
naar de kudde in naam van het Koninkrijk van God.

1.5. Besluit

In het christelijke pastoraat is het private en het publieke verloren gegaan. Het gaat ervan
uit dat de wereld niet duurzaam kan zijn. Het 'werk van onze handen' is hier geen
duurzaam kunstprodukt, maar even sterfelijk als zijn maker (Arendt 2000, 62). Dit
ongeloof in de aardse wereld, compenseert het christendom met het geloof in de hemelse
werkelijkheid: daar alleen ligt de onsterfelijkheid van de mens. Het korte verblijf op aarde
staat in het licht van het enige wezenlijke op aarde: Gods'eeuwigheid. Vandaar haar
'wereldverzaking' of haar onthouding van wereldse dingen. In het wezen van de economie
ligt het om niet te berusten in de eigen (aardse) situatie maar deze om te vormen en te
produceren tot iets anders. Waar de Grieken de oíkonomio zagen als een productie van
leven of overleven (oikos-nomos als huis-houden), is de 'heilseconomie' gericht op het
produceren van heil. Slechts door de verzaking aan de wereld kan de kerk deze productie
op gang brengen die gericht is op een andere hemelse werkelijkheid. Met andere
woorden, in de kerk als heilseconomie bestuurt de pastor doorheen de 'wil tot zieleheil'.
Waar we eerst kort zijn ingegaan op de activíteit of het besturen van de pastor en het
pastorale bestuur als een productie van heil, willen we ons nu richten op de specifieke
technieken en technologieën die gehanteerd worden om de ziel te leiden of te 'managen'.

2. HET PERMANENTE GEWETENSONDERZOEK

Het christelijke pastoraat is in se niet gericht op een collectiviteit. Het bestuurt geen
gemeenschap van gelijke mensen door de wet. De uniciteit van het christelijke pastoraat is
de 'individualiserende' werking: het bestuurt doorheen elk afzonderlijk individu. Net zoals
in het gezin, elk lid op een eigen specifieke manier bestuurd dient te worden met het oog
op een goede en gezonde huishouding, net zo bestuurt het pastoraat als 'economie van
de zielen' doorheen elke individuele ziel. Dat Gregorius de Grote het tweede deel van zijn
Liber regu~ae pastora~is volledig wijdt aan de 'verschillende snaren van de citer' raakt de
kern van het christelijke pastoraat: elke snaar dient apart bespeeld te worden, wil de citer
een harmonieuze melodie vitbrengen. Dat het pastoraat niet gericht is op de totaliteit,
maar op elke individuele ziel, duidt op een fundamentele karakteristiek van het christelijke
pastoraat: het permanent bespelen van elke individu. Het onderricht dat wezenlijk behoort
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tot het pastoraat is niet gericht op het overdragen van de goddelijke waarheid of wet als
iets dat men moet weten of onderhouden. Eerder hebben we al aangegeven dat het
pastoraat niet zou verschillen van de politieke macht als het (enkel) zou gaan om het
naleven van de wet of het kennen van de waarheid. Om de harmonieuze klanken te
bekomen alsook te behouden moet men dagelijks de afzonderlijke snaren bespelen. Het
dagelijkse bespelen van de snaren betekent dat men over de snaar moet surveilleren.
Zonder toezicht en controle ontsnapt de snaar aan de aandacht van de muzikant, alsook
wordt ze niet bespeeld. Net zoals het verloren schaap de eenheid van de kudde in
gedrang brengt, zal de onbewaakte snaar de harmonieuze klank aantasten. Het 'waken'
over elk lid krijgt vorm in het 'besturen van het geweten': het pastoraat is niet zozeer
gericht op het overdragen van waarheid, maar op het besturen van het geweten. De
aandacht voor het singuliere individu is maar te verstaan vanuit de zeer specifieke en
originele technieken van het christelijke pastoraat die functioneren als het instrumentarium
van de economie van de zielen. Dit instrument is het permanente gewetensonderzoek of lo
direction de conscience. Daarmee willen we echter niet zeggen dat de technieken om
waarheid over zichzelf te spreken ook uitgevonden zouden zijn door het christelijke
pastoraat. Deze technieken vinden we al terug in de Oudheid. Maar origineel aan het
christelijke pastoraat is de manier waarop het deze gekarakteriseerd en hervormd heeft. In
wat volgt willen het christelijke gewetensonderzoek uiteenzetten in contrast met de
zelftechnieken uit de Oudheid.

2.1. Hermeneutiek van het zelf

Het christelijke pastoraat is een heilseconomie. Deze economie heeft als doel de productie
van heil: het leiden van het singuliere individu van de ene werkelijkheid naar de andere,
van de aardse werkelijkheid naar de hemelse, van de dood naar het leven, van het
sterfelijke naar het onsterfelijke en van het tijdelijke naar het eeuwige. In de beschrijving
van deze economie hebben we vooral de nadruk gelegd op de 'machtstechnieken'. We
hebben aangetoond dat het christelijke pastoraat een aantal verplichtingen oplegt aan de
gelovige. Het gaat hier over de verplichting zich te houden aan dogma's, waarheden en
canones. Het voor waar aanvaarden van bepaalde geloofsuitspraken, het zich
onderwerpen aan verplichtingen en leerstellingen, het naleven van de verschillende
canones met betrekking tot het recht als het zich onderwerpen aan de heilige Schrift
karakteriseren het pastoraat. Het gaat hier over machtstechnieken die een aantal
waarheidsverplichtingen als doel stellen: de pastorale macht maakt het subject tot object
van zijn overheersing met als doel de verplichting tot (het naleven) van de waarheid. Deze
machtstechnieken bepalen het gedrag van individuen en ondenverpen hen aan bepaalde
doeleinden, waardoor het subject tot object gemaakt wordt van besturen (Foucault 2004a,
115). Maar deze machtstechnieken impliceren ook een andere objectivering. Door
zelftechnieken gaat ook het subject het zelf als een object van reflectie zien om zich zo tot
een individu te sturen. Om deze zelftechnieken, waarover Foucault zegt dat ze individuen
in staat stellen op eigen kracht of inet behvlp van anderen in te werken op hun lichamen
en zielen, gedachten, gedragingen en zienswijzen, om door zichzelf te veranderen een
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bepaalde staat van geluk, zuiverheid, wijsheid, volmaaktheid of onsterfelijkheid te
bereiken, is het ons nu te doen (Ibid., 1 15). Door in te gaan op deze zelftechnieken willen
we niet stellen dat de machtstechnieken niet belangrijk meer zouden zijn, maar dat
machtstechnieken en zelftechnieken deel uitmaken van het pastorale bestuur dat een
sturing van zelfsturing is. Anders uitgedrukt: dat deze machtstechnieken, de verplichting
zich aan bepaalde waarheden of geboden te onderwerpen, alleen maar effectief kunnen
zijn in combinatie met zelftechnieken, de plicht de waarheid over zichzelf te vertellen. De
macht die de pastor kan uitoefenen op het individu met betrekking tot het zich
onderwerpen aan geboden en verboden, is maar werkzaam als er bij dat individu ook een
'wil tot waarheid' aanwezig is.

Maar zoals we al aangaven, vindt deze zelfhermeneutiek of het inzicht verwerven in
de waarheid over zichzelf door middel van bepaalde zelftechnieken, niet haar oorsprong
in het christendom. De zelfhermeneutiek was ook al aanwezig in de Oudheid, in de
Grieks-Romeinse cultuur. Wat we hier willen aantonen, is dat het religieuze milieu gebruik
gaat maken van bestaande technieken om zich te kunnen verzelfstandigen tot een
autonome organisatie of pastorale bestuursvorm.

2.2. 'De zorg voor zichzelf' in de Oudheid

Om de betekenis van de zelfhermeneutiek enigszins te kunnen vatten, moet we aanvangen
bij Plato. In de bespreking van Plato's boek Alcibiades ~ heeft Foucault duidelijk gewezen
op de noodzakelijkheid van de 'zorg voor zichzelf' (epimeleisthai sautou) in de Grieks-

Romeinese cultuur. Deze 'zorg voor zichzelf' was zo noodzakelijk dat het Delfische principe

van 'ken jezelf' (gnothi sauton) slechts vanuit de 'zorg voor zichzelf' betekenis kreeg. Want
waar het Delfische principe van 'ken jezelf' slechts een technisch principe was - in de zin

van 'verbeeld je niet dat je een god bent' - slaat de 'zorg voor zichzelf' op een

'levenshouding' als voornaamste beginsel van de polis (Foucault 2004b, 1 16). Wat we
willen stellen, in navolging van Foucault, is dat de 'zorg voor zichzelf' op de achtergrond

verdwijnt ten voordele van het principe 'ken jezelf'.
Bij de Grieken is deze 'zorg voor zichzelf' het eerste principe vóór het Delfische

principe van 'ken jezelf'. In Les techniques de soi legt Foucault de betekenis van deze zorg

uit aan de hand van een bespreking van de Alcibiades I over de dialoog tussen Socrates

en Alcibiades (Ibid., 1 19-123; cf. 1984a, 98ev.; 1984c, 61 ev.).185 Deze dialoog vormde
voor de neoplatonisten uit de derde en vierde eeuw een belangrijk aspect in de opvoeding

van jonge mensen. Deze dialoog is de archè, de bron en oorsprong, waarin het

uitgangspunt van platoonse filosofie, de 'zorg dragen voor zichzelf' centraal staat.
Alcibiades, een jonge man die op het punt staat een openbare en politiek optreden

tegemoet te gaan waarin hij iedereen aan zijn persoonlijke macht wil onderwerpen, wordt

'~ In zijn bespreking van Atcíbiodes onderscheidt Foucault drie thema's: de relatie tussen zorg voor zichzelf en
zorg voor het politieke leven; de relatie tussen zorg voor zichzelf en een tekorfschietende opvoeding en de relatie
tussen zorg voor zichzelf en zelfkennis. Daarvan zal hij zeggen dat ze bij Ploto, in de hellinistische tijd en vier tot vijf
eeuwen later bij Seneca, Plutorchus, Epictetus steeds weer een nieuwe transformatie doormaken: "Ook al zijn de
problemen hetcelfde, de oplossingen en thema's zijn heel verschillend en in sommige gevallen tegengesteld aan

de inzet van Plato." (Foucault 20046, 127).
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aangesproken door Socrates. Deze kent hem al vele jaren maar nu op het punt van al
deze veranderingen, grijpt Socrates in in het leven van Alcibiades en toont hem zijn liefde.
"Het is trouwens moeilijk voor een minnaar iemand toe te spreken die voor zijn minnaars
niet zwicht." (Alcibiades I 104e~Plato 1999b, 8). De liefde wordt hier niet opgevat als een
lichamelijke liefde maar als een geestelijk minnaarschap.186 Socrates wil duidelijk maken
aan Alcibiades dat hij niet langer de beminde moet zijn, maar ook minnaar moet worden
(Foucault 2004b, 120). Socrates wil dat Alcibiades zich aan hem, de minnaar,
onderwerpt. Want alleen door zijn liefde aan Socrates, zal hij in staat zijn een goed
politiek mens te kunnen zijn. De zorg voor zichzelf vormt het punt waar de politieke
ambitie en de filosofische liefde elkaar kruisen (Ibid., 121). "Zo hoop ik ook de grootste
invloed op jou te kunnen uitoefenen, als ik je eenmaal bewezen heb dat ik voor jou van de
allergrootste waarde ben, en dat geen voogd of bloedverwant of wie ook ertoe in staat is
je de macht te bezorgen waarnaar je verlangt: dat kan niemand buiten mij - natuurlijk
alleen met hulp van god." (Alcibiades I 105e~Plato 1999b, 10). Alcibiades stemt toe: hij is
bereid de vragen van Socrates te beantwoorden. De dialoog vangt aan. Socrates stelt
Alcibiades een aantal vragen die gaan over zijn bevoegdheden en inzichten, over het
eerlijke, voordelige en nuttige, over de wet en rechtvaardigheid. Socrates wil Alcibiades in
deze dialoog laten inzien dat hij de betekenissen hiervan niet kent, en dat zijn opvoeding
in vergelijking met zijn rivalen niets voorstelt ('jij, die zo slecht bent opgevoed'187). Als
Alcibiades zich op het politieke terrein wil begeven en de hoogste volmaakte kunst wil
beoefenen, moet hij opgevoed worden. Hij moet 'zorg voor zichzelf dragen'. Deze zorg
voor zichzelf verwijst naar een erotische en politieke activiteit: Alcibiades moet zich
toewijden aan Socrates, hij moet eerst minnaar worden om 'zorg voor zichzelf te dragen'.
Slechts door deze opvoeding kan hij een politieke ambitie waar maken. Wat is deze 'zorg
voor zichzelf' nu precies? De term epimeleisthai uit de zinsnede epimeleisthai soutou
verwijst niet naar een houding of zoiets als 'aandacht hebben voor'. Het gaat om een
activiteit die moeite en inspanning vraagt (cf. Alcibiades I 124b~ Plato 1999b, 39; cf.
(127e)). Epimeleisthai wordt 'gebruikt voor de bezigheden van de boer die zijn akkers, vee
en huishouden bestiert, voor de taak van de koning die waakt over zijn polis en burgers,
voor de verering van voorouders en goden. Ook fungeert het woord als medische term
voor zorg' (Foucault 2004b, 122). Deze activiteit is het onderwerp voor de volgende
dialoog. Zorg dragen voor zichzelf is niet de zorg die men draagt voor zijn bezit. "de kunst

'~ Alcibiades wordt beschreven als een mooie en aantrekkelijke jongeling die behoort tot de opvallendste families
van de stad. Over hem zegt Socrates het volgende: "Je beweert geen mens ter wereld nodig te hebben, voor niets:
wat jij immers bezit, zowel lichamelijk als psychisch, is zo aanzienlijk dat je niemand nodig hebt." Maar woar
anderen hun strijdlust om de liefde van Alcibiades te winnen, steeds opgegeven hebben, blijft Socrates volharden
in zijn liefde voor Alcibiades. Hij wil dat Alcibiades toestemmíng geeft om zich oan hem 'geestelijk' te
ondenverpen. "Op grond van al die voorrechten ben je overmoedig en trots geworden en heb je je minnaars in je
macht gekregen; en zij, omdot ze te veel voor je moesten onderdoen, hebben zich laten overtroeven; en dot is je
niet ontgaan. Vandaar ook dat ik heel goed weet dat je je afvraagt wai wel mijn bedoeling mag zijn om mijn
liefde voor jou niet op te geven, en welke hoop ik koesteren kan om stand te houden waor de anderen zich uit de
voeten maakten." (A~cibiades I 104c~Plato 19996, 8).
7e' Socrates vergelijkt zijn antwoorden met de daden van zijn rivalen de Spartaanse en Percische koningen
(A~cibiodes ~ 120e-1246~PIato 19996, 35-39). Deze vergelijking komt op zijn hoogtepunt als Socrates het
antwoord von Alcibiades vergelijkt met de koningin der koninginnen Lampido: "Welnu, vind jij het geen schande
dat de vrouwen van onze vijanden een juister oordeel vellen over onszelf en beter begrip hebben over wat vereist
wordt van mensen die het tegen hen opnemen, dan wijzelfZ" (A~cibiodes I124a~Plato 19996, 39).
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om voor zichzelf te zorgen is blijkbaar niet dezelfde als die om voor zijn eigen zaken zorg
te dragen." (Alcibiodes ~ 128d~Plato 1999b, 47). De kunst zorg te dragen voor zichzelf, is
de zorg voor het zelf (auto). Maar het zelf slaat niet op een deel van zichzelf: bijvoorbeeld

de zorg voor zijn lichaam. Op de vraag wat dat 'zelf' nu precies is, antwoordt Socrates dat
het de 'mens' is: "Is het dan nog nodig je een duidelijker bewijs te leveren van het feit dat
de ziel de mens is?" (Alcibiodes I 130c~Plato 1999b, 51). De zorg voor zichzelf is de zorg

voor de zie1.188 Maar deze zorg is niet de zorg voor een substantie, maar gaat, zoals we
eerder al hebben aangegeven, om een activiteit: het vergt moeite, inspanning en
oefening. "Begin met je te oefenen, mijn vriend en doe eerst die kennis op waarzonder
men zich niet in de politiek mag begeven." (Alcibiades I 132b~Plato 1999b, 53). Wat is
deze oefening, de wijze waarop we voor ons zelf moeten zorgen? Hier wordt het Delfische
principe erbij gehaald: 'Oog, kijk naar datgene bij de aanblik waarvan je jezelf zult zien.'

Om zorg te dragen voor zichzelf moet men zichzelf kennen. Dit is: men moet weten
waaruit de ziel bestaat. Om naar de ziel te kijken en ze te leren kennen, moeten we kijken

in iets dat er vergelijkbaar mee is. Het is als het kijken door een spiegel. "Door naar God

te kijken zullen we ons dus van de schitterendste spiegel bedienen om er de
uitmuntendheid van de ziei in te zien, zelfs voor de menselijke dingen. Op die wijze ook

zullen we bij uitstek onszelf zien en leren kennen." (Alcibiades I 133c~Ploto 1999b, 56).
Zorg voor zichzelf dragen omhelst de activiteit zichzelf te kennen, de ziel te kennen in het
licht van de goddelijke waarheid. Deze zorg is nodig, wil Alcibiades een goed politicus
worden.

Door de dialoog heeft Alcibiades ingezien dat zijn status hem niet maakt tot een
goede politicus, maar slechts de zorg voor zichzelf. Een zorg die verwijst naar het Delfische
principe 'ken jezelf'. In zijn Alcibiades koppelt Plato de zorg voor zichzelf aan het politieke
leven. Door te stellen dat Alcibiades nog jong is om opgevoed te worden169, ziet Plato

deze zorg tevens als noodzakelijk: elke jonge man heeft de plicht zorg te dragen voor
zichzelf. Tot slot wordt deze zorg getypeerd als een erotische of liefdesrelatie. Alcibiades
moet minnaar worden: hij moet zich onderwerpen aan Socrates die zijn liefde aan hem
heeft bekend. Alleen door deze relatie tot zijn meester Socrates, is hij in staat zorg te
dragen voor zichzelf zodat hij het publieke domein kan betreden als een vrij man.

Met Foucault willen we onder de aandacht brengen dat waar we bij Alcibiades nog

een nauwe relatie merken tussen 'draag zorg voor jezelf' en 'ken jezelf', het eerste
uiteindelijk zal opgaan in het kennen van jezelf. (Foucault 2004b, 128). Anders, deze
'zorg dragen voor zichzelf' wordt in de hellenistische tijd en de keizertijd getransformeerd.
Vooreerst gaat het Delfische principe, waar Plato nog de nadruk op legde, langzaam
verdwijnen en krijgt de 'zorg voor zichzelf dragen' als zelfstandige activiteit alle nadruk.
Ten tweede zal deze zorg voor zichzelf niet meer een bepaalde fase beslaan in de
opvoeding van jonge mannen, maar een plicht worden voor het gehele leven: het is een
manier van leven voor iedereen gedurende het ganse leven. Het derde principe is een

'~ In het Grieks staat er epimeleio rr~s ~XTIS. Het gaat dus om een zorg voor de ziel, te verstaan als een
oefening dot het zelf of de gehele mens betreft. Psyché bij Plato is niet 'ziel', maar slaot op de gehele mens.
'89 "Kom, kom. De moed niet verliezenl Had je op je vijftigste vastgesteld dat je er zo aon toe was dan zou het je
lastig vallen nog zorg te besteden aan jezelf. Maar nu heb je juist de leeftijd waarop het goed is zoiets op te
merken." (Alcibiodes I 127d-etPlato 1999b, 45-46).
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gevolg van de eerste twee: de zorg voor zichzelf is in de hellinistische en Romeinse tijd niet
uitsluitend een voorbereiding op het politieke leven. Beter, men moet het politieke de rug
toekeren om zich beter met zichzelf te kunnen bezighouden. De zorg voor zichzelf zal
uitgroeien tot een algemeen en universeel thema. De eerste transformatie is deze waarbij
het 'pedagogische' model van Plato vervangen wordt door een medisch model. In dit
laatste verdwijnt de 'zorg voor zichzelf dragen' als opvoeding en voorbereiding op een
volwassen en publiek leven. In het medische model is er slechts sprake van een
voorbereiding op een levensvoltooiing, die kort voor de dood wordt verwezenlijkt. Een
levensvoltooiing die aan het einde van het leven ligt, zodat het ganse leven een
voorbereiding is en we ons hele leven dus zorg moeten dragen. Net als medische zorg is
de zorg voor zichzelf een leven lang nodig: we moeten onze eigen arts worden (Foucault
20046, 129).

Met het pedagogische model verdwijnt ook de 'dialoog'. Want zoals we al eerder
stelden, de 'socratische dialoog' werd door de neoplatonisten aanzien als verplichte
'literatuur' - oefening of inethode. In de plaats komen er andere praktijken en methoden
van zelfonderzoek. Foucault spreekt hier over praktijken waarin er nieuwe opvattingen van
waarheid gehanteerd worden. Hij onderscheidt er vier: de brieven, het
gewetensonderzoek, de askèsis en de droomduiding. Het gaat ons in het bijzonder om de
eerste drie praktijken. Deze praktijken worden overgenomen in het christendom en op een
originele manier getransformeerd. De droomduiding echter was een praktijk die marginaal
al terug te vinden was in de Oudheid, maar pas in de negentiende eeuw van echte grote
betekenis was. Hoewel de droomduiding bij de Stoïcijnen een bekende praktijk was, is de
enige volledige literatuur die men teruggevonden heeft over de droomduiding het boek de
'Droomuitleg' (Oneirokritika) van Artemidorus (2de E. n. Chr.).190 Het kwam erop neer dat
de dromen aankondigingen deden over toekomstige gebeurtenissen. Maar omdat de
koning of keizer geen onheilsvoorspellingen in het openbaar toelieten, was het nodig dat
men zelf zijn eigen dromen kon uitleggen. Het zelf-uitleggen van dromen, impliceerde dat
men zijn dromen terug in herinnering kon brengen.19' Waar de droomduiding pas in de
negentiende eeuw terug opgenomen wordt, is de continuïteit van de andere praktijken veel
sterker. Vooreerst het schrijven van brieven aan vrienden. In de hellenistische tijd zal steeds
meer de aandacht gericht zijn op de schrijfkunst dan op de orale cultuur van de retorica of
redeneerkunst. Zo raakte de mondelinge cultuur, het dialogeren, steeds meer op de
achtergrond. De zorg dragen voor zichzelf werd gekoppeld aan de schrijfkunst waarvan de
brieven van Cicero, Seneca alsook Marcus Aurelius als bewijs kunnen dienen. In één van
zijn brieven aan Lucretius schrijft Seneca het volgende:

190 In Histoire de lo sexuolité III bespreekt Foucault de praktijk van de droomuitleg uitvoerig aan de hond van dit
werk. Daarin geeft hij oan waarin de waorheid voor Artimidorus ligt alsook de reden waarom deze het zo
belongrijk vond dit werk te schrijven voor iedereen: "il faut considérer le rêve comme "un prophète toujours prêt,
un conseiller infatigable et silencieux"; nous devons donc tous nous appliquer d interpréter nos songes qui que
nous soyons, "hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, citoyens privés et magistrats, habitants de la
ville et de la campagne, artisans et orateurs" sans privilège "ni de sexe ni d'fige, ni de fortune ni de profession."
(Foucault 19840, 13).
19' Foucault geeft hier ook het voorbeeld van de 'Heilige vertogen' (Díscorsi sac~~j van Aelius Aristides. Deze
beschrijft hierin zijn dromen en voorziet ze van uitleg echter als een ritueel eerbetoon, het danken van de goden
voor de genezing die ze hadden gebracht (Foucoult 20046, 137).
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"Je hebt dikwijls last van verkoudheid en lichte koorts, waarmee langdurige en chronisch
geworden verkoudheid dikwijls gepaard gaat; ik leef te meer met je mee omdat ik dit
soort von ziekte uit ervaring ken. In het begin maakte ik mij daar helemaal geen zorgen
over; míjn jeugd kon dat ongemak nog dragen en een verwaande houding tegenover
ziekten aannemen. Maar later ging ik eronder door en kwam zelfs zo ver dat ik bijna de

verkoudheid zelf werd en tot op het bot vermagerde." (Seneca 1980, 235 - Brief 78).

In deze activiteit van het schrijven van brieven was het 'zelf' het thema of onderwerp
(subject). In het schrijven beschreef inen het 'zelf'. Het gaat hier over brieven waarin men
zijn dagelijkse leven beschreef alsook de stemmingen waarmee men de activiteiten
verrichtte: dus niet alleen een opsomming van wat men deed, maar ook wat men daarbij
dacht en voelde. Deze zorg voor zichzelf, waarin de introspectie steeds gedetailleerder
werd, bracht een nieuw zelfervaringsveld met zich mee: door het schrijven werd de
ervaring van zichzelf intenser en breder (Foucault 2004b, 125). De schrijfcultuur in het
christendom verschilt op twee vlakken van deze in de hellinistische en keizertijd. Waar
Seneca vooral zijn dagelijkse daden en activiteiten beschreef, zal in het christendom de
nadruk liggen op de weergaven van de gedachten: de introspectie is zeer gedetailleerd.
Ook zal de brief, vaak gericht aan vrienden, vervangen worden door dagboeken of
belijdenissen waarin de zielestrijd centraal staat. Als voorbeeld nemen we de Belijdenissen
(Confessionesj van Augustinus192. Dit werk is de eerste 'autobiografie' (een 'zelf-
weergave') in de westerse geschiedenis.193 Het is geen dagboek in de zin dat het een
opsomming geeft van daden en activiteiten alsook de stemmingen waarmee men deze
verricht heeft, noch een boek met memoires. Het is een schrijfsel waarin Augustinus zijn
eigen ziel, zijn motieven, zwakheden en twijfels analyseert en beschrijft maar in de eerste
plaats bekent. De eerste vertaling van het Latijnse confessio (ww. confiter~ is dan ook
'bekentenis'.

"Zo leed ik en werd ik gefolterd, terwijl ik mezelf bitterder dan ooit aanklaagde en mij in

mijn boei bleef draaien en keren, totdat op het laatst die boei, waardoor ik nog werd
vastgehouden, helemaal af zou knappen: ze was al wel dun geworden, maar ik werd er
toch nog door vastgehouden. En gij deed uw aandrang voortduren in mijn
verborgenheden, Heer, en verdubbelde in strenge deernis de geselslagen van vrees en
van schaamte om te verhinderen dat ik weer ging drolen en dat die dunne, zwakke boei,

die nog was overgebleven, voor afbreken behoed zou worden en weer kracht zou
krijgen en mij vaster zou binden." (Augustinus 2002, 185-187 - Boek VIII, XI, 25).19a

De nadruk ligt op het 'bekennen': het belijden of venvoorden van het zelf. Meer dan het
neerschrijven van het eigen levensverhaal, zijn de bijhorende bespiegelingen en meditaties

12 Het is, aldus Wijdeveld, niet geheel duidelijk wanneer Augustinus zijn belijdenissen heeR geschreven: in 397
zou hij er volop mee bezig zijn geweest en uiterlijk in 401 de laatste hand aan gelegd hebben (Augustinus 2002,
10).
193 In zijn RetroctoJiones (II, z32) merkt Augustinus zelf op dat van de dertien boeken van de Conlessiones, de
eerste tien boeken hemzelf als ondenverp en uitgangspunt hebben. De andere drie gaon over de Heilige Schrift.
(tbid., 13).
194 "Sic aegrotabam et excruxiabar accusans memet ipsum solito acerbius nimis ac uoluens et uersans me in
uinculo meo, donec obrumperetur totum, quo iam exiguo tenebor, sed tenebar tamen et instabas tu in occultis
meis, domine, seuera misericordia flagella in geminans timoris et pudoris, ne rursus cessarem et non
abrumperetur id ipsum exiguum et tenue, quod remanserat, et reualesceret iterum et me robustius alligaret."
(Augustinus 1996, 58).
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bij dat verhaal. Sterker dan het verhaal van zijn onkuisheid, klinken de bespiegelingen
door:

"Hoe gij mij dan uit de boei van de behoefte aan de geslachtsgemeenschap, een boei
waar ik vast in gekluisterd zot, en uit de slavendienst van de wereldse bezigheden hebt
bevrijd - ik ga het nu vertellen en aan uw naam belijden [confiteborj, Heer, mijn helper
en mijn verlosser." (Ibid., 176 - Boek VIII, VI, 13).19s

In het Latijn staat er confiteri, dat strikt genomen 'bekennen' betekent. In een later
gemaakte vertaling betekent confi'teri ook lofprijzing: het zou hier gaan om een loven van
God, die barmhartigheid schonk en vergeving. Niettegenstaande Augustinus in vrijwel alle
passages God 'looft' moeten we dit steeds zien vanuit de eerste betekenis, de bekentenis
van het zelf. Wanneer ik namelijk slecht ben, aldus Augustinus, is confiteri aan u niets
anders dan aan mezelf mishagen; ben ik vroom, dan is confiteri aan u niets anders dan
die vroomheid niet aan mezelf toeschrijven (Ibid., 1 1- Boek X, II-2, 217). Confiteri is dus
het woord voor de daad waarmee de mens zich als zondig, onvolmaakt, afhankelijk en
met weldaden begunstigde schepsel tegenover de volmaakte en heilige God plaatst. Dat
de theoloog A. von Harnack hem bestempelt als 'eerste moderne mens' is precies te
verklaren vanuit deze betekenis van 'bekentenis': in deze specifieke schrijfactiviteit fungeert
het zelf als object, waardoor de ervaring van het moderne subject ontstaat.

Deze ervaring van het zelf tot object nemen van reflectie zal in het christendom
ingeroepen en versterkt worden door de zelftechniek van het gewetensonderzoek. Het
gewetensonderzoek is een praktijk die ook de Grieken kenden. Het gaat hier over
praktijken waarin de kunst van het luisteren uitgeoefend wordt. In plaats van vraag en
antwoord (dialoog), spreekt de meester en luistert de leerling. Leerlingen moeten luisteren
maar vooral ook zwijgen. Slechts in het zwijgen kan de waarheid of ~ogos venvorven
worden. Het verplichte luisteren betekent niet zich ondenverpen aan het gezag van de
leraar, maar het luisteren naar de meester om nadien te kunnen luisteren naar de ~ogos of
de stem van de rede in zichzelf. De waarheid schuilt voor de Stoïcijnen dus niet in de mens
zelf, zoals Plato dacht, maar in de logoi ('woorden') van de meester. Foucault geeft als
voorbeeld de verhandelingen van Plutarchus over de kunst van het luisteren naar de
redevoeringen (Peri tou akouein). De nadruk ligt hier op de kunst te luisteren naar de
logos. Want slechts door deze kunst kan men in de woorden van de meester een
onderscheid maken tussen waarheid (logosj en veinzerij. Verder kennen we ook de
'stiltebanketten', beschreven door Philo van Alexandrië (ong. 20 v. - 50 n. Chr.). In zijn De
vita contemplativa19b beschrijft Philo van Alexandrië het precieze verloop van zo een
feestmaal. Wanneer de tafelgenoten hun plaats hebben gevonden, de bedienden
klaarstaan en de volledige stilte heerst, vangt de president aan met zijn commentaar op

'9s "Et de uinculo quidem desiderii concubitus, quo artissimo tenebar, et saecularium negotiorum seruitute
quemadmodum me exemeris, narrabo et confitebor nomini tuo, domine, adiutor meus et redemptor meus." (Ibid.,
34).
'96 Dit manuscript is ons overgeleverd onder de titel 'Oí~wvos nepi ~íou 8ewpr)TiKOU i~ iKerwv'. De vraog is
echter of Philo deze titel zelf aan zijn tekst heeft gegeven. Wat alleszins opvolt, is dat de vertaling vele vraagtekens
oproept. Kunnen we stellen dat de christelijke betekenis van de notie vito contemplotivo dezelfde is als de Griekse
betekenis von bion tneorefikon?
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het evangelie volgens de allegorische methode.197 Na een precieze beschrijving van de
wijze waarop de president spreekt198, wijdt Philo ook uit over de wijze waarop het publiek
luistert:

"De toehoorder von zijn kant, het aandachtige oor, de ogen gefixeerd op hem, verstijfd
in een onbeweeglijke houding, het luisteren; met een teken van het hoofd, met de blik,
tonen zij dat ze hebben begrepen; met een glimlach, met een licht fronsen, tonen zij dat
zij de spreker~redenaar goedkeuren; met een trage beweging van het hoofd en van de
de wijsvinger van de rechter hand, tonen ze dat ze in verwarring gebracht zijn. De
jongeren die staan zijn niet minder aandachtig dan zij die zitten aan de tafel." (De vito
contemplativo 77).t99

De kunst van het luisteren is noodzakelijk om de waarheid te leren kennen. Het beluisteren
van de waarheid brengt Philo in verband met allegorische exegese.

"De eenheid van de wet voor de mensen is analoog met een levend wezen: het lichaam
is letterlijk het voorschrift; de ziel is de onzichtbare geest die neergelegd is in de
woorden. Door haar [allegorische exegese] is de verstandelijke ziel binnengekomen in
een superieure aanschouwing van de objecten die hem eigen zijn: zij heeft de
buitengewone schoonheid van de ideeën gezien, weerkaatst in de woorden zoals in een
spiegel, zij heeft de symbolen bevrijd en ontdekt, zij heeft de gedachten ontsluierd en ze
in het licht gezet voor deze die kunnen, vanuit een minuscuul teken, weer opstijgen door
het zichtbare naar de comtemplatie van het onzichtbare." (Ibid., 78). 200

Waarheid brengt Philo in verband met het contemplatieve. Zo ook bestaat de kunst van
het luisteren erin deze waarheid te kunnen aanschouwen. Of, enkel door het luisteren naar
de meester kan men waarheid 'kennen'. Het is ook Ambrosius (334-397) die veel
aandacht besteedt aan het luisteren. Opvallend is tevens het belang van de allegorese-
methode, waarvan hij zelf zegt ze ontleend te hebben aan Origenes (van den Berk 1998,
22). Het punt bij Ambrosius is dat enkel zij die geloven in staat zijn te luisteren ('Luister dus
wanneer je gelooft; je luistert namelijk omdat je gelooft: wie niet gelooft, kan ook niet
luisteren', De Fide). Dit luisteren moeten we begrijpen vanuit de H. Schrift als mysterie.

79' In de inleiding definieert Daumas de methode van de allegorische exegese als volgt: "Cet exégèse consiste á
interpréter les faits et les choses consignées dans le texte sacré comme des figures des réalités spirituelles."
Daumas' overtuiging is dat Philo een methode hanteert die reeds voor hem in gebruik wos. Hij verwijst hier onder
andere noar Aristobules. Waar Philo zelf verwijst naar de Therapeuten (29), gaat Daumas' bedenking ook uit naar
de Essenen en de gemeenschap van de Qumran. Ook de Pythagoreërs zouden gelijkaardige methoden hebben
gehanteerd. Over de vergelijking tussen de Essenen en de Therapeuten met betrekking tot de allegorische
exegese, alsook het onderscheid tussen 'contemplatie' en 'actie' zie de inleiding door Daumas op De vita
contemplativo 1963, 52-58.
'9e Cf. Philo Alexandrinus 1963, 137 (75-76). Vgl. Brief 40 van Seneca over het uitspreken van redevoeringen.
i99

~~OI bE aVW AIIXKOTES-Ta CJTa Kal TOUS O BaÀ OUS aVOTETOKOTE~ EIS aUTOV Elrlp ~ tl p1aS Kal TTjS aUTrjS
aXEOEWS ETfI~IEVOVTES aKpOWVTIXI, TO 41EV OUVIEaI KIXI KIXTEI~T1~EVal VEUUIXTI Kal p~E~1G1IXT1 SIaQTjpIXIVOVTES, TOV
bE EiraIVOV TOV ÀEYOVTOS IÀIXPOTTjTI Kal TTl OxEST1V trEplaywyr) TOU npOQWnOU, rriV óE ólanóptlalv
TjpEFIIXIOTEpQ KIVT16E1 'fT)S KE~IX],TIS KIXI aKpCJ óIXKTU~W TT1S SE~IaS XEIpOS OVX T~TTOV SE TWV KOTIXKEK~IFIEVWV
OI TfIXpEOTWTES VEOI 7rpOQE~(OUOIV." (Philo Alexandrinus 1963, 138).
z~ "~ aTTaaa yàp T~ VO~lOeE61a bOKEI TOIS ávópáol TOUTOIS EOIKEVaI ~WW Kal OWtla tIEV EXEIV TàS Pr1Tàs
b1aTa~E1S, l(1U~rjV SE TOV EVIXTTOKEI~IEVOV TaIS ~E~EOIV aOPaTOV VOVV, EV (J Tjp~aTO Tl ÀOyIKTi ~(lU~ SIIX~EPOVTWS

Ta OIKEIIX AEWpEIV, WairEp bla KIXTOTfTpOU TWV OVO~IaTWT E~IXIOIIX Ka~ÀAT,j VOTjpaTWV I Ep~IXIVOFIEVIX KIXTISOUaa
Kal Ta NEV QUG1poÀa ólaTfTlíf;aaa Kal b~aKaÁu~aaa, yutlVà bè EIS y~WS Trpoayayouaa Ta EVButlla TOIg
SUVIXFIEVOIS EK NIKPaS UiTOt1VTjOEWS Ta a~aVTj bla TWV tpaVEpWV ~EWPEIV." (tbiC~, 138).
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Slechts door het luisteren kon de waarheid opgewekt worden. Dit zal Augustinus in die
mate inspireren dat hij in zijn De catechizondls rudibus het volgende schrijft over de
catechumenen:

'~looral echter moeten zij leren luisteren naar de goddelijke Schriften, opdat ze niet
geringschattend gaan denken over die degelijke taal, omdat ze niet hoogdravend is.
Ook mogen ze niet menen, dat menselijke woorden en daden, waarover we in die
Boeken lezen en die in zinnelijke sluiers gewikkeld bedekt liggen, in letterlijke zin
verstaan moeten worden en geen uitleg en verklaring behoeven om begrepen te
worden. Het nut von die verborgen zin (waaraan die verhalen ook de naam 'mysterie'
ontlenen) en de waarde van die geheimzinnige raadsels om de liefde voor de waarheid
op te wekken en de verlamming van de afkeer te verdrijven moet men hun
proefondervindelijk bewijzen door iets, wat in rechtstreekse voorstelling bij hen geen
belangstelling kon wekken, duidelijk te maken door een allegorische verklaring.n201

Ook hier merken we dat de catecheet door de allegorese-exegese de Schrift inzichtelijk wil
maken, maar dat deze waarheid maar ten volle kan verschijnen als de catechumeen een
houding van luisterbereidheid heeft aangenomen. In zijn Sermones noemt Augustinus,
catechumenen dan ook audíentes 'De catechumenen worden audientes genoemd omdat
zij luisteren zonder te verstaan.' (122: 1) De kunst van het luisteren van de leerling

('toehoorder' of audientesj naar de woorden van de meester heeft als inzet ingewijd te
worden in de geheimen van God. Van dit mysterie, zegt Clemens van Alexandrië (140-
217) in zijn beroemde werk Stromateis ('Vlechtwerk'), dat het versluierd is. (van den Berk
1998, 21). Deze versluiering van de waarheid ('Logos') duidt de waarheid als een niet-

evidentie; ze vraagt om een voorbereiding waarvan de kunst van het luisteren een
belangrijk aspect is. Het spreken daarentegen is dan ook de verworvenheid van de volle
waarheid.

Waar bij Plato de zelfaanschouwing en zorg voor zichzelf dialectisch met elkaar
verbonden zijn, staat het verplicht luisteren naar de waarheid alsook het luisteren naar het
zelf omwille van de daarin besloten waarheid centraal. (Foucault 20046, 130). Hoe
moeten we dit luisteren naar het zelf of het gewetensonderzoek zien? Het gaat hier om een
inkeer in zichzelf inet als doel het herinneren van de waarheid. De titels van de werken die
deze intocht bespreken, geven al aan dat het om een oefening, een methode of een weg

gaat: De iro en De Tranqui~itote (Seneca) en het vierde boek van de Meditationes van
Marcus Aurelius. Het gewetensonderzoek had als doel het zich herinneren van een aantal
gedragsregels. Niet om zijn eigen gedrag te controleren of erover te oordelen als een

rechter. Eerder om het te overlopen en de gestelde handelingen en activiteiten te bekijken.
Het was een zelfonderzoek in de aard van een takenlijstje: door het terug in herinnering te
brengen van hetgene men beoogde te doen, kan men zijn eigen handelen overlopen en

toezien op wat men feitelijk had gedaan. Het gaat dus niet om een zelfonderzoek waarin

~o' "Maxime autem isti docendi sunt Scripturas audire divinas, ne sordeat eis solidum eloquium, quia non esi
inflatum; neque arbitrentur carnalibus integumentis involuta atque opera dicta vel facta hominum, quae in illis
libris leguntur, non evolvendo atque aperiendo ut intelligantur, sed sic accipienda ut litterae sonont; deque ipsa
utilitate secreti, unde etiam mysteria vocantur, quid valeant aenigmatum latebrae ad amorem veritatis acuendum,
decutiendumque fastidii torporem, ipsa experientia probandum est talibus, cum aliquid eis quod in promtu
positum non ita movebat, enodotione allegoriae alicujus eruitur." (De colechizondis rudibus 13).

110



men de schuld in zichzelf wou zoeken voor nalatigheden en fouten. De fouten, als het niet
volbrengen van een voornemen, zijn niet van morele aard, eerder van strategische aard
(~bid., 131) De stóicijnen hanteren hier het begrip van de anachorèsis (terugtocht). Het
gaat hier om het terug in herinnering brengen van iets dat zich heeft schuilgehouden, om
de terugtocht van een leger. Deze inkeer of terugtocht in zichzelf, die men dagelijks
verricht zoals het neerschijven van zijn activiteiten, wil iets in herinnering brengen. Het gaat
niet om zijn 'schuld' of 'fouten' te ontdekken maar om de gedragsregels te kunnen
aanschouwen: regels en gedragswetten waarin de waarheid wordt omgezet. Hiermee
verbonden is de stoïcijnse zelftechniek van de oskèsis ( oefening). Het gaat om een zich
actief herinneren. Het doel van deze zelftechniek of oefening is het zich proberen eigen te
maken van de waarheid, die men terugvindt in de logoi van de meester. Door te luisteren
naar de logoi van de meester, kan men verder in de stilte van het luisteren de stem van de
waarheid beluisteren, dit is het gehoorde omzetten in gedragregels. De Grieken kennen
twee polen toe aan de askèsis, de oefening om waarheid om te zetten in gedragsregels:
de term meletè (gedachteoefening) en gymnosia ( praktijkoefening). De term meletè,
gelinkt aan het Latijnse meditatio (bezinning) en de stam van epimeleisthoi, is een
technische term waarmee de stoicijnen de argumenten en middelen, bijvoorbeeld de
gedachtedialoog, aanduidden ter voorbereiding op de redevoering of improvisatie.
"Bezinning, in de zin van meditatio, is het zich inleven in mogelijke gebeurtenissen om te
zien hoe men zou reageren." (Ibid., 133). Waar de meletè een denkbeeldige oefening is,
is de gymnasia een praktijkoefening. Het is een oefening in de werkelijke situatie, ook al is
deze oefening opgezet - het is doen alsof. Deze oefeningen zoals sexuele onthoudingen,
fysische ontberingen, enz. zijn niet gericht op de zuiverheid of een verzaking aan de
aardse wereld die slecht is, maar hebben als doel de onafhankelijkheid van het individu
tegenover de externe wereld te beproeven en te verwerkelijken. Als voorbeeld geven we de
18de brief van Seneca aan Lucretius, waarin hij een beschrijving geeft hoe men zich kan
voorbereiden op een feestdag.

"Het een is flinker, nl. te midden van een dronken en brakende massa droog en nuchter
te blijven; het ander is gematigder, nl. zich niet terugtrekken en zich niet onderscheiden
en evenmin aan alles mee te doen, kortom: hetzelfde te doen, maar niet op dezelfde
manier; want het is mogelijk zonder overdaad een feestdag te vieren." (Seneca 1980,
56).

Seneca maakt aan Lucretius duidelijk dat de voorbereiding ligt in een verandering van
houding: het gaat hier om het oefenen of trainen van het meesterschap over zichzelf.

"Juist in tijden van onbezorgdheid moet de geest zich voorbereiden op moeilijkheden en
te midden van de gunsten van de fortuin moet hij zich sterken tegen haar ongunsten.
Midden in vredestijd maakt de soldaat lange marsen, zonder dat er een vijand te
bespeuren valt, werpt hij een wal op en hij vermoeit zich met overbodige inspanning om
opgewassen te zijn tegen een inspanning die noodzakelijk is. Als je wilt dat iemand bij
een gebeurtenis zelf niet in paniek raakt moet je hem vóór die gebeurtenis trainen. Deze
methode hebben ook zij gevolgd die elke maand weer zich in armoede ingeleefd
hebben en tot de grens van gebrek gegaan zijn om maar nooit bang te hoeven zijn voor
iets waarin zij dikwijls geoefend hebben." (Ibrd., 56).
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Voor Seneca moet de kracht gesterkt worden om zich niet te bewegen en zich niet te laten
bewegen naar zaken die verleidelijk zijn en tot overdaad voeren (Ibid., 56). Deze oefening
of askèsis verdiept zich in een steeds verdergaande zelfbeschouwing om alzo het
meesterschap over zichzelf te kunnen laten toenemen: het opheffen van de
afhankelijkheid. Dit meesterschap over zichzelf moeten we niet verstaan als een
voorbereiding op een andere wereld, maar als de toegang tot de werkelijkheid van deze
wereld. (Foucault 2004b, 133) De stoïcijnen kennen verschillende praktijken om zich voor
te bereiden. Door deze praktijken (paraskeuazo) kan men de waarheid aanschouwen en

ze omvormen tot gedragsregels: olètheia wordt ethos. De waarheid wordt omgevormd tot
handelingsregels met als doel het meesterschap over zichzelf: 'Van hoeveel zielegrootheid
getuigt het niet uit eigen beweging zich in een situatie te begeven die zelfs ter dood
veroordeelden niet hoeven te vrezen." (Seneca 1980, 57).

Zoals we al aangaven, verandert bij de stoïcijnen de waarheidsopvatting in
vergelijking met Plato's idee van waarheid. In deze praktijken wordt er een bepaalde
relatie gelegd tussen het subject en de waarheid. De voorstelling van het subject in
Seneca's zelfonderzoek kunnen we als volgt omschrijven: het subject wil niet dé waarheid
over zichzelf herinneren, maar probeert een vergeten waarheid terug te vinden (cf.

Foucault 2004, 131). Wat hij probeert terug in herinnering te brengen, zijn de
gedragsregels, dat wat hij moet doen of had moeten doen. Dit in herinnering brengen
betekent niet dat hij iets van zichzelf moet vergeten of verloochenen. Met het beschrijven
van zijn activiteit wil het subject nagaan in hoevere hij gedaan heeft wat hij had moeten
doen: hij wil het verschil duiden tussen wat gedaan is en wat gedaan had moeten worden.
Wat ontcijferd moet worden, is dit: het terug in het geheugen brengen van de
gedragsregels en niet het subject. Het subject zelf dus, vormt het kruispunt van wat de

regels voorschrijven en hetgeen dat gedaan wordt. De zelfpraktijken in de hellinistische tijd
zijn slechts te begrijpen vanuit deze subjectopvating: het subject dat de waarheid in zichzelf
moet ontdekken om het meesterschap over zichzelf te kunnen verwerven. Want slechts
door het aanschouwen van de waarheid, kan men zijn levenskunst (ethosj versterken. Deze
praktijken worden dagelijks uitgevoerd, een leven lang met het oog op het krijgen van
toegang tot de werkelijkheid van deze wereld - het 'ware' leven. Wat we nu willen

aantonen is dat het schrijven van brieven, het gewetensonderzoek, het weergeven van
gedane activiteiten of handelingen en het in herinnering brengen van handelingsregels of
gedragswetten in de hellinistische of keizercultuur, getransformeerd worden in het

christendom. Niet het meesterschap over zichzelf (oskèsisj of de versterking van het subject
maar de zelfverloochening gaat de inzet vormen van de christelijke ascese. Het is deze
verloochening van zichzelf die gepraktiseerd wordt in de biechtpraktijken.

2.3. De christelijke zelfverloochening

Bij de stoïcijnen ligt de betekenis van de waarheidsopvatting in de ethos het eigen maken

van waarheid betekent het meesterschap over zichzelf verwerven. Onder het meesterschap
over zichzelf verstaat men de 'versterking' van het zelf. Dit noemen de Grieken de ware
levenskunst: vormgeving (esthetica) aan het eigen leven of anders gesteld, het in praktijk
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brengen van vrijheid. Het christendom zal deze betekenis van waarheid omkeren: slechts
door de zuiverheid van de ziel, kan de waarheid aanschouwd worden. Deze zuiverheid
van de ziel kan men bereiken door de zelfkennis: men moet kennen wat zich in het zelf
afspeelt, zijn fouten, verleidingen en verlangens toegeven en onthullen voor God. Het
openbaar of later privé kenbaar maken van zijn activiteiten en daden alsook en in het
bezonder zijn gedachten heeft als inzet de 'schuld': door het uitspreken van de 'schuld',
het niet nakomen van de waarheidsverplichtingen, onthult en verloochent men zichzelf.
Het is door deze zelfonthulling dat de zuiverheid van de ziel bereikt wordt met het oog op
de aanschouwing van de waarheid. Het pastoraat als het openstaan naar de andere
wereld heeft bepaalde praktijken en zelftechnieken gehanteerd waarin men zichzelf steeds
moet onthullen. Een onthulling die aangrijpt op de schuld. Het gaat hier in het bijzonder
om de praktijken van de biecht.

Er bestaat in het christendom niet zoiets als dé biechtpraktijk. Daarmee willen we
aangeven dat de prakijk van boetedoening doorheen de jaren, in het bijzonder vanaf de
4de eeuw tot de 1 7de eeuw aanzienlijk veranderd is. Het is deze ontwikkeling die we hier
kort willen schetsen om aan te tonen dat de 'zelfbekentenis', de noodzakelijke verplichting
van het verwoorden van de eigen gedachten en daden, in de oorspronkelijke
biechtpraktijken (nog) niet aanwezig is. Het is het werk van Tertullianus De penitentio (ong.
220) dat ons een eerste venvijzing geeft hoe we deze eerste biechtpraktijken moeten zien.
Hier vinden we het Griekse woord exomologèsis (erkenning) terug (Lamberts 1987, 237;
cf. Foucault 2004b, 139). '~loor christenen betekende exomologèsis het publiekelijk
erkennen van de waarheid van hun geloof en het feit dat zij christen waren." (Foucault
20046, 138). Het gaat hier in de eerste plaats over een status: het erkennen dat men
christen is. Naast deze status kreeg het woord exomologèsis ook een andere betekenis: het
ging hier om de erkenning dat men zondaar was. Het is deze betekenis die we terugvinden
bij Tertullianus: de boetedoening als een daad.

"Deze daad die gewoonlijk uitgedrukt wordt door een Griekse term, het is de
exomotogèsir door deze belijden wij onze zonden aan de Heer, niet in de zekerheid dat
hij het ontkent, maar omdat de voldoening zich voorbereidt in de belijdenis, door de
belijdenis wordt de boetedoening geboren, door de boetedoening is God geplezierd."
202 (De penitentia lX, 2).

De daad is het publiek maken van de zondaar die men was. Boete doen is hier geen
ritueel of handeling, maar een status: het is een bezoek brengen aan de bisschop met de
toestemming om boete te mogen doen. Dit is aan hem de toelating vragen zich als
zondaar te mogen erkennen. Het gaat dus om een vrijwillige daad: uit vrije wil vraagt men
de toelating. In die zin is het ook een uitzonderlijke daad die maar plaatsvindt op het
moment dat er sprake is van schandalige en gewichtige misdrijven of zonden. De zondaar
die boete wil doen, moet bij de bisschop eerst kenbaar maken wat de redenen zijn. Mocht
hij daarbij zijn zonden of fouten vermelden, dan is dit geen biecht. Het vermelden of
uitspreken van de zonden is slechts de reden of voorwaarde om de status van boeteling te

z~ "Id actus, qui magis graeco uocabulo exprimitur et frequentatur, exomologesis est, qua delictum nostrum
Domino confitemur, non quidem ut ignaro, sed quatenus satisfactio confessione disponitur, confessione
paenitentia noscitur, poenitentia Deus mitigatur." (fertullianus 1984, 180).
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kunnen toekennen (Foucault 20046, 139). De status, die enkel de pastor kan verlenenzo3,

betekent zichzelf publiek als zondaar en als boeteling te mogen erkennen. Na de publieke
ceremonie waarin men zichzelf erkent als zondaar, volgt een leven als zondaar. Deze
status als zondaar droeg men gedurende een vier à tien jaar, met verre consequenties
voor het leven. Zo had men de plicht te vasten, zich volgens bepaalde regels te kleden, en

te onderwerpen aan allerlei verboden. Allerlei uitwendigheden trokken de aandacht zodat

men werd uitgesloten van het normale leven: dragen van een boetekleed, as op het

hoofd, langdurig gebed, maar vooral de onthouding van de 'communio' of eucharistische

gemeenschap (Lamberts 1987, 237; cf. supro). In zijn brieven, Epistolae schrijft

Hieronymus over de boetedoening van een Romeinse dame Fabiola waaruit blijkt dat de

publieke kastijding geen verbaal maar een dramatisch karakter kent (Foucault 20046,
139). In De penitentia merkt Tertullianus op dat de zondaar, gekleed in lompen,

ootmoedig voor de kerkgemeenschap staat; hij werpt zich ter aarde en kust de knieën van

zijn broeders (De penitentia lX, 4).204 Ook hier zien we dat de erkenning als zondaar geen
verbaal maar een dramatische erkenning omvat. In deze dramatiek gaat de

zelfopenbaring gepaard met de zelfkastijding. Het zichzelf erkennen en openbaren als

zondaar isde vrijwillige uitdrukking en kastijding van zichzelf (boetedoening). Hierbij willen

we onderstrepen dat de oorspronkelijke boetedoening de publieke daad is zich te

erkennen als zondaar. Daarin ligt precies de betekenis van het 'dramatische': de zondaar

kan zich maar uitdrukken als zondaar door de rol van de zondaar neer te zetten. De
ceremonie is niets anders dan het 'spelen' van de zondaar: het publiekelijk spelen om de

rol van de zondaar op zich te nemen. Beter: de zondaar spelen is hier niets anders dan

een zondaar zijn.
De kern van deze exomologèsis is de openbaarheid. In die zin spreekt Tertullianus

ook over de publicationem sui (openbaarmaking van zichzelf) (De penitentia X, 1). Door

het in de openbaarheid treden van de zondaar, werden zijn zonden gewist. In de daad zelf

van het erkennen van de zonden, bekomt de zondaar terug de zuiverheid van de

gedoopte. Hierin ligt een eigenaardige paradox: slechts door het vrijgeven van zichzelf

kan de zondaar de eigen zuiverheid herstellen. Door het tonen van zijn ware aard (het
'openbaren' van zichzelf), installeert hij de breuk met zichzelf. We kunnen hier terug
verwijzen naar de idee van gehoorzaomheid die we eerder hebben besproken. Het gehoor

geven aan de wil van God was zo dwingend dat men liever stierf dan zijn geloof te
verraden.2o5 In die zin moeten we ook deze vrijwillige boetedoening begrijpen: de zondaar

of afvallige wil liever 'sterven' dan 'leven' in zonden. Want een zondaar wordt ge-

zo3 "C'est I'évêque, et I'évêque seulement, qui avait le droit de conférer, à celui qui le demondait, le statut de
péniient." (Foucault 1999, 159).
za "Mandat sacco et cineri incubare, corpus sordibus obscurore, animum moeroribus deicere, illo quae peccant

tristi tractatione multare, ceterum pastum et potum pura nosse, non uentris scilicet, sed animae causa; plerumque

uero ieiuniis preces alere, ingemiscere, locrimari et mugire dies noctesque ad Dominum Deum tuum, presbyterus

aduolui, aris Dei adgeniculari, omnibus frotribus legotionem deprecationis suae iniungere." (Tertullianus 1984,

180).
zoe Foucault geeft noost het model van de marteldood, nog twee andere modellen die Tertullianus aanhaalt om de
paradox tussen zelfonthulling en uitwissing van de zonden te kunnen verklaren (Foucault 20046, 140-141). Het
medische model kunnen we omschrijven als het tonen van de wonden, alvorens we kunnen genezen. De dokter kan

maar ingrijpen ols hij de wonden ziet, en niet als we hem duidelijk maken op welke manier we deze hebben

verkregen. Het tweede model is dat van de rechtbank: 'men stemde de rechter altijd gunstig door fouten op te
biechten.'

114



excommuniceerd, dit is uitgesloten worden van de gemeenschap of orde die hem leven
geeft. Hij moet een rituele marteldood sterven en de foltering tot zich nemen, om dan als
herborene in zuiverheid terug in de kerk te kunnen opgenomen worden. Deze spirituele
dood is erger dan de natuurlijke dood (Sciunt enim peiorem mortem peccati esse quom
vitac~ob). Want zoals we eerder opmerkten, enkel het zitten aan dezelfde tafel (communio)
geeft leven aan de christen (net zoals het veiligheid en geborgenheid geeft aan elk kind
van de familie).

Waar bij de Grieken het publieke de ruimte is om te 'verschijnen' met name, het
tonen van 'wie' men is als een bevestiging van identiteit (in tegenstelling tot het private
waarin enkel het wat-zijn naar voren treedt), draait het christelijke pastoraat dit om. De
spreuk ego non sum ego is het hart van deze biechtpraktijk: slechts door het afstand
nemen van zichzelf - dit is zijn zondige aard - kan men verschijnen voor God. Het voor
anderen 'zichtbaar' worden, is niet op te vatten als het zich op een voortreffelijke manier
onderscheiden van de ander, maar juist door de zelfverloochening. De christelijke
betekenis van het 'publieke' als ruimte voor zelfopenbaring is deze van de zelfvernietiging.
De daad van zich openbaar erkennen als zondaar is tevens deze van zelfverlies. Of, als
men publiek verschijnt dan is het om te stellen dat men niet meer wil zijn wie men is, dat
men afstand wil nemen van zichzelf. De openbare status is de zelfvernietiging, 'que I'on
prenait de fa4on délibérée et volontaire, à un moment donné de son existence, pour un
certain nombre de raisons qui pouvaient être liées à un péché énorme, considérable et
scandaleux, mais qui pouvait parfaitement être motivé par une toute autre raison. En tous
cas, c'était un status que I'on prenait, et que I'on prenait une fois pour toutes, d'une fa~on
qui était la plupart du temps définitive: on ne pouvait être pénitent qu'une fois dans sa
vie.' (Foucault 1999, 159). De biechtpraktijk als exomologèsis hield staande tot de 13de
eeuw.

In de 4de eeuw duikt er een totaal andere techniek op voor de zelfonthulling: de
exagoreusis of het verwoorden van de zonden.207 Waar bij de exomologèsts de nadruk ligt

z~ Hieronymus moakt deze vergelijking in een bespreking von (de terechtstelling von) Jona en het al dan niei
navolgen van de wil van God: Hieronymus 1956, 74 (In lonom I, 14).
207 Het Griekse woord exagoreusis betekent 'mededeling'. In deze praktijken ligt de nadruk op 'het mededelen van
de zonden'. In de canonieke boete, ontwikkeld in de 4a` -5a` eeuw, wordt de verwoording aan de bisschop een
verplichting als men boete wil doen. De canonieke boete ontleent zijn naam aan de canons die deze vernieuwde
praktijk hebben opgesteld. In wezen gaat het nog steeds om een eenmalige gebeurtenis maor in een verkorte vorm,
ontleend aan de paastijd. Deze canonieke boete beslaat vier momenten. Het eerst moment is de verplichte private
en geheime venvoording bij de bisschop. Wanneer men echter zijn zonden heeft meegedeeld, wordt men
opgenomen in de orde van de penitenten. Deze openbare opname gebeurf in het begin van de veertigdogentijd.
Dan volgt de boetetijd, die meerdere jaren kon duren: de boetelingen mochten deelnemen in de periferie van hei
kerkgebeuren, met strenge onthouding van het eucharistische gebed (excommunicotio), vasfen, gebed, enz.
Wanneer ze hun boetetijd hodden uitgezeten, nam de verzoening of reconciliotio plaats op Witte Donderdag,
waarno ze weer een plaats in de gemeenschap mochten opnemen door deel te nemen aon de eucharistie. In de 6d`
eeuw krijgt men nieuwe praktijken waarbij de nadruk steeds meer kwam te liggen op de venvoording von de
zonden. De orde van de penitenten werd afgeschaft, alsook de boete-interdicten. Het goat hier over over
herhaalbare praktijken meT een strikt individuele belijdenis (voor zware én lichte boeten) gevolgd door een
aangepaste boete. Een laatste kenmerk is, dat ook de priester, in tegenstelling tot de bisschop, deze proktijk mag
voorgaan: het gaat hier over precatores of bidders. In deze praktijk werden de boete-boeken ontworpen: boeken
waarin bij elke zonde de bijhorende boete of tarief werd vermeld. De nadruk lag op het oanhoren van de pastor
van de individuele zonden: elke zondaar werd verplicht zijn geweten nauwkeurig te onderzoeken om zijn zonden
mee te kunnen delen aon de pastor. De benaming von 'tariefboete' voor deze proktijk venvijst naar de
nouwkeurigheid waarmee het gewetensonderzoek hoorde te gebeuren: de zondoor werd verplícht een preciese en

115



op de openbare zelfonthulling, zien we hier zelftechnieken ontstaan waar het meedelen en
opzeggen van de zonden een belangrijke rol gaan spelen. De verwoording van de zonden
kunnen we het best verstaan tegen de achtergrond van de gehoorzaamheid en
contemplatie in het kloosterleven. Eerder hebben we deze gehoorzaamheid al beschreven
als de volledige ondenverping van het individu aan de wil van God. Gehoorzaamheid is
een permanente toestand. Het is het breken van de eigen wil door de volledige
onderwerping aan de wil van de ander. We hebben dit eerder omschreven als een
integrale afhankelijkheid: de monnik moet zich in een permanente afhankelijke toestand
bevinden. Voor alles wat hij doet, moet hij eerst toestemming vragen aan de overste.
Beter, al zijn daden en gedachten moeten voortdurend onder het oordeel staan van de
overste. Want alleen zo kan hij de volledige gehoorzaamheid bereiken. Cassianus
beschrijft deze 'discipline' die leidt tot gehoorzaamheid als volgt:

"Het ware onderscheidingsvermogen [discretio] verwerft men enkel in de last van een
ware nederigheid. Van deze zal de eerste proef jprobotio] zijn om het oordeel van al zijn
daden en van zelfs zijn gedachten over te laten aan de oudste, zodanig dat men voor
niets meer vertrouwt op zijn eigen verstand, maar dat men in alle zaken hun beslissing
inwilligt, en dat men enkel wil kennen wat hun mond als goed houdt, en dat wat deze
ziet als slecht."z~ (Conlotio Abbotis Moysi Secunda ll, ~.

De discipline die zelf een last is en leidt tot nederigheid is het voortdurend verwoorden van
de daden en gedachten zodat ze onder het oordeel worden gebracht van de pastor.
Alleen zo kan het hart van de jonge monnik gezuiverd blijven.

"Deze discipline [institutio] zal niet alleen de jonge monnik recht leren lopen op het pad
van het ware onderscheidingsvermogen; hij zal nog een werkelijke immuniteit winnen
tegen de plek van alle listen en valstrikken van de vijand. Het is onmogelijk te vallen in
de illusie, indien men geen punt maakt van zijn eigen verstand maar van de
vaorbeelden van de ouderen, de regel van het leven, heel de bedrevenheid van de
demon zal niet zegevieren tegen de onwetendheid van een mens die trouwens niet in
staat is om enkele gedachten, geboren in het hart, te vangen door valse schaamte,
maar ze terug voor te leggen aan de rijpe beoordeling van de ouderen, om te weten
indien hij ze moet aanvaarden of verwerpen."209 (ConlotioAbbatis Moysi Secunda l~ ~.

gedetailleerde analyse te maken van zijn zonden om ze te kunnen belijden oan de priester. Op elke zonde volgt
dan de aangepaste boete. Het gewetensonderzoek, als het opzeggen en verwoorden van de zonden bereikt een
hoogtepunt met het Concilie van Lateranen (1215): de oorbiecht ( private biecht of tariefboete) werd als normole
proktijk ingevoerd. De pastor of priester treedt in deze praktijken op als een rechter of judex. Het individu wordt
verplicht na een grondig gewetensonderzoek, zijn zonden aan de priester te belijden. Deze belijdenis of confessio
zelf wordt als boetedoening aangezien, het belijden als een vorm van zelfvernedering en gehoorzaamheid. De
boete zelf kríjgt slechts een symbolische waarde. De praktijk wordt na de confessio onmiddellijk afgesloten met de
absolutie of vrijspraok. Waar men eersi nog sprak over de verzoening of concellotio, wordt vanaf nu de juridische
term van vrijspraak steeds meer gehanteerd. Met het invoeren van het biechtgeheim, wordt de praktijk van de
exogoreusis haast het tegenovergestelde van waar de exomologésis voor stond (Lamberts 1987, 236-241).
2~ '~lero, Inquit, discretio non nisi uera humilitate conquiritur. Cuius humilitatis haec erit prima probatio, si
uniuersa non solum quae agenda sunt, sed etiam quae cogitontur, seniorum reseruentur exomini, ut nihil suo quis
iudicio credens illorum per omnia definitionibus adquiescat et quid bonum uel malum debeat iudicore eorum
traditione cognoscat." (Cassianus 1955, 120 - Tweede conferentie van abt Mozes, 10).
Z~ "Quae institutio non solum per uerom discretionis uiom iuuenem recto tramite docebit incedere, uerum etiam a
cunctis fraudibus et insidiis inimici seruabit inlaesum. Nullatenus enim decipi poterit, quisque non suo iudicio, sed
maiorum uiuit exemplo, nec uolebit ignorationi eius collidus hostis inludere, qui uniuersas cogitations in cordo
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De jonge monnik moet zich onderwerpen aan de wil van de overste. Het
gewetensonderzoek is een zelftechniek waarbij men zijn gedachten moet analyseren en
verwoorden aan de overste die de beslissing erover in handen heeft. Het is een techniek
waarbij de eigen wil wordt opgeheven, de begeerten en verlangens worden uitgeschakeld.
Want God heeft de mens goed geschapen, aldus Cassianus. Maar het is de mens zelf die
zich in venvarring brengt door de vele gedachten. Het is dus aan de mens zelf, te kijken in
zijn eigen hart ofwel om de trap te bestijgen (door gedachten die zich richten op God)
ofwel om de trap af te dalen (door gedachten die zich storten op aardse en lichamelijke
dingen (Cassianus 1955, 249 - Eerste conferentie van abt Serenus 4). Deze praktijk van
het gewetensonderzoek heeft als doel de zuiverheid van het hart en de ontkrachting van de
werking van de demonen of de slechte gedachten. "De zuiverheid van het hart zal de
unieke term zijn von onze daden en van onze verlangens."210 (Conlatio Abbatis Moysi
Prima Lrl~. Deze zuiverheid van hart brengt Cassianus in verband met de contemplatie. De
contemplatie is de aanschouwing van de waarheid, God. Wanneer iemand slechte
gedachten heeft, dan is de aandacht naar God verstoord. Met de Griekse term
polukinètos drukt Cassianus deze eeuwige en extreme beweeglijkheid van de geest uit
(Cassianus 1955, 248 - Eerste conferentie van abt Serenus 4). Door de beweeglijkheid
van de geest, kunnen we God niet bereiken. Of, met de woorden van Augustinus: "Ons
hart is onrustig, todat het rust vindt in U." De weg naar God wordt maar belopen wanneer
alle gedachten op hem gericht zijn (contemplatie), wanneer we onze geest alleen op hem
gericht hebben. Het gewetensonderzoek wordt gezien vanuit de idee van de verborgen
begeerte: de mens moet zich door zelfanalyse zuiveren van al zijn slechte begeerten en
verlangens die onrust brengen. (Foucault 20046, 144). Deze gedachte staat aan de wieg
van de christelijke zelfhermeneutiek: het analyseren van de verborgen gedachten om de
innerlijke zuiverheid te kunnen bereiken. Hierin ligt het christelijke onderscheid tussen vito
activa (het aardse leven) en vita contemplotiva (de gerichtheid op God).

Cassianus beschrijft drie analogieën om deze zelfhermeneutiek te duiden. In de
Eerste conferentie van Mozes vergelijkt Cassianus de 'training van het hart' met de
molensteen, aangedreven door het water en waarvan de molenaar gebruikt maakt om het
graan naar eigen smaak te malen. Net zoals de molensteen voortdurend door de kracht
van het water aangedreven wordt, zo moeten we voortdurend onze gedachten analyseren.
En zoals de meestermolenaar de slechte granen van de goede weet te onderscheiden, ook
zo moeten we onze gedachten analyseren, een zorg die noodzakelijk is om een 'goed'
brood te kunnen bakken (Conlatio Abbatis Moysi Prima .Yl~ll~. Een tweede vergelijking
vinden we terug in de Eerste conferentie van Serenus (5). Verwijzend naar Exodus 18, 21
beschrijft Cassianus het gewetensonderzoek met een officier en de kracht te
commanderen: "aan de slechte gedachten bevelen we: 'Ga' en ze gaan. Aan de goede
gedachten zeggen we: 'Kom' en ze komen."21 De laatste analogie die Cassianus gebruikt
is deze van de geldwisselaar (Cassianus 1955, 102-107 - Eerste conferentie van abt

nascentes pernicioso uerecundia nescit obtegere, sed eas maturo examine seniorum uel reprobat uel admittit."
(Cassianus 1955, 120 - Tweede conferentie von abt Mozes 10).
zio "Omnia igitur huius gratia gerenda odpetendaque sunt nobis." (Cassionus 1955, 84 - Eerste conferentie van
abt Mozes, 7).
21 "malis quidem suggestionibus imperantes "abite" et abibunt: bonis uero dicemus "uenite" et uenient."
(Cassianus 1955, 250).
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Mozes, 20-22). De metafoor van de geldwisselaar komen we ook tegen bij Epictetus en
de stoïcijnen. Maar er is een belangrijk verschil. De metafoor van de geldwisselaar in de
vroegchristelijke literatuur moeten we begrijpen als het onderzoeken van de beeldenaar op
het geld: het geld moet gewogen worden om te zien of het de gedachten uitdrukt van de
beeldenaar 'God'. Het onderzoeken van de herkomst alsook het gewicht van het geld,
vergelijkt Cassianus met het analyseren en beoordelen van onze gedachten en begeerten.
In de stoïcijnse literatuur, bij Cicero, Seneca en Epictetus is deze metafoor anders te
verstaan: het gaat hier om het wegen en bekijken van de munten op hun echtheid. Dat wil
zeggen dat, als er een idee opkomt, men moet achterhalen met welke regels men dit idee
op waarde kan schatten. In het christendom moet de mens de geldwisselaar zijn van zijn
eigen gedachten: men moet nagaan of er geen slechte bedoelingen of begeerten achter
schuilen. Waar de stóicijnen het 'geld wegen' om zelf te zoeken naar de regels die het op
waarde schatten, wordt het christendom gekenmerkt door de verwoording aan de pastor:
het is door het verwoorden dat het oordeel over goed en kwaad gevormd kan worden. De
venvoording aan de abt (pastor) brengt de monnik in een hermeneutische relatie tot de
meester, en tevens tot zichzelf. Deze verwoording is precies het uitspreken van het kwaad.
Want slechts door de biecht, het verwoorden van de slechte gedachten, wordt de duivel
verdreven: "Jouw bevrijding is voltooid (...) de bekentenis die jij gedaan hebt volstaat."2'2

Deze zelfonthulling, als het verwoorden van de gedachten aan de overste, is
duidelijk te onderscheiden van de Griekse zelfzorg. Vooreerst is de christelijke
zelfhermeneutiek een gewetensondeaoek. Het gaat niet in de eerste plaats om het
onderwijzen wat men moet doen en wat men moet kennen, noch om het overdragen van
algemene principen. Wat telt, is de dagelijkse leiding: het staan onder de dagelijkse
surveillantie en controle van de pastor. Waken over elk individu van de kudde wil zeggen
dat hij elke gedachte van elk singulier individu kent. Een goed leven is dus niet het
resultaat van datgene wat onderwezen wordt, maar in de eerste plaats van het waken en
observeren van de pastor. Want het zorgen voor de kudde is steeds een zorgen waar het
perspectief van de goddelijke contemplatie niet uitgesloten is. Het waken over de kudde, is
waken over de zuiverheid van het hart van elk schaap met het oog op het contemplatieve.
Als voorbeeld verwijst Gregorius de Grote naar Paulus die in zijn beschrijving van het
opgaan naar het paradijs (cf. 2 Kor. 12, 2-3) ook duidelijk stelt dat het samengaan van
man en vrouw nooit los gezien kan worden van een hoger perspectief: " Ja, maar met het
oog op de gevallen van ontucht is het beter dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en
iedere vrouw haar eigen man. (...) Wijs elkaar niet af tenzij u het onderling goed vindt om
u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden; kom daarna weer samen. Anders zou
de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden." (1
Kor. 7, 2.5). De integraliteit van de relatie tot de pastor, bestaat erin dat het aardse leven
op elk moment in het teken staat van het hogere contemplatieve leven. En daarbij dat ook
deze integrale houding een permanente leiding van het geweten veronderstelt: elke aardse
handeling en gedachte staat verplicht onder het wakende oog van de pastor. Het verschil
met de zelftechnieken in de Oudheid is tweeledig: enerzijds is hier geen sprake van een

~'~ "Tum senex: confide, ait, o puer. Absoluit te ab hac captiuitate etiam me tacente confessio tua." En verder staat
er: "Uitorem namque aduersarium tuum hodie triumphasti, ualidius eum tua confessione prosternes quam
ipsefueras ab eo tuo taciturnitate deiectus." (Cassianus 1955, 122 - Tweede conferentie von abt Mozes, b).
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permanente leiding maar een occasioneel moment met een duidelijk einde en anderzijds
is er hier sprake van een vrijwillige begeleiding tegen betaling. Het Griekse 'meesterschap
over zichzelf' was iets dat men vrijwillig wilde oefenen en waarvoor men iemand tegen
betaling gedurende een bepaalde tijd in dienst nam. In momenten van voorbereiding of in
moeilijke tijden zocht men een meester op en betaalde deze totdat men zelf de conditie
van meesterschap over zichzelf had bereikt. Wanneer we terug de dialoog tussen
Alcibiades en Socrates voor de geest halen, dan eindigt deze dialoog daar waar
Alcibiades het meesterschap over zichzelf vaststelt.z'3

Samenvattend kunnen we stellen dat de christelijke zelfhermeneutiek zich
onderscheidt van het meesterschap over zichzelf. De inzet is geen transformatie van het
zelf tot een andere levenswijze, maar een zelfverloochening: een permanente
onderwerping aan de 'meester', degene aan wie het oordeel toekomt. Het is door deze
onderwerping aan de meester (het ene individu aan een ander individu) dat we
hermeneuten kunnen worden van onszelf. De vraag die hier blijft liggen is om welk
waarheidsspreken het hier eigenlijk gaat. Want eerder hebben we aangegeven dat het
christendom geen religie is van de waarheid.

2.4. De 'zorg voor zichzelf' versus de 'zorg voor de ander'

We hebben gezien dat bij Plato de 'zorg voor zichzelf' nauw verweven was met het
Delfische principe van 'ken jezelf'. Zorg dragen is jezelf kennen (gnothí souton) als het
vormgeven aan jezelf. Het meesterschap van zichzelf door de 'zorg voor zichzelf' werd
genuanceerd door het Delfische principe, dat als technische term steeds de nadruk legde
op de zelfkennis. Langzaam aan zal dit principe steeds meer opgenomen worden in de
zorg voor zichzelf als een zorg die het hele leven omslaat. Deze zorg voor zichzelf, die we
geduid hebben als 'het meesterschap over zichzelf' verwordt in de Griekse cultuur tot een
zelfstandige activiteit.214 Waar in dit meesterschap de zelfkennis en zelfzorg nog nauw met
elkaar verweven zijn, is in de christelijke literatuur de zelfkennis (een 'exegese' van zichzelf)
de toegang geworden tot het contemplatieve leven of de goddelijke waarheid. Om dit te
verduidelijken, gaan we in op het onderscheid dat Foucault maakt tussen 'pedagogie' en
de 'psychagogie' (Foucault 2001, 389-391). Onder de 'pedagogie' verstaan we het
overdragen van waarheid, als een reeks van bekwaamheden duidelijk vastgesteld in het
begin van de relatie. Het 'psychagogische' betreft het overdragen of doorgeven van

2'3 Alcibiades zegt tegen Socrotes: "Want van heden af kan ik niet onders dan als een opvoeder-begeleider jou
overal achternalopen; en gij zult door mij in de goten worden gehouden." Waarop Socrates zegt: "Maar mijn
beste, dan zal er geen enkel verschil meer bestaan tussen mijn liefde en een ooievaar: zij zal bij jou een kleine
gevleugelde liefde hebben uitgebroed, en zal dan op hoar beurt door deze worden verzorgd." (Atcibiodes I 135d-
e~Plotol9996, 60).
27 Vaak wordt de po~is als het belangrijkste kerngoed van de Griekse cultuur aanzien, waardoor men ervan
overtuigd was dat het individu en zijn activiteiten haast geen vrijheid kende en dus van weinig belang was. Wat
Foucault hier aantoont, is haast het omgekeerde: we kunnen de Griekse cultuur maar verstaan vanuit de
individuele praktijk van 'de zorg voor zichzelf'. Het meesterschap over zichzelf, geen slaaf zijn noch een
ofhankelijkheid ten opzichte van de wereld, is het fundamentele thema in de Griekse cultuur. Ook hier moeten we
dus opletten voor Hegels opvatting over het belong van de totaliteit von de po~is en het minimaliseren van de
vrijheid van het individu, aldus Foucault. Juist dit meesterschap over zichzelf de mogelijkheidsvoorwaarde is om in
de wereld (publieke ruimte) te kunnen treden. (Foucault 20046, 187-188).
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waarheid die niet als functie heeft het bijbrengen van iets dat het subject nog niet heeft,

maar die als effect heeft een verandering van bestoanswijze van het subject. In de grieks-

romeinse cultuur hebben de zelftechnieken dit laatste als doel: technieken waarin men

zichzelf regels oplegt om zich hieraan te onderwerpen met als doel het spreken van de

waarheid. Tevens heeft de leerling een meester nodig die 'waarheid' spreekt en zich

verplicht heeft aan de waarheid. Onder deze waarheid moeten we de logoi van de

meester verstaan: de gedragsregels of principes die tegelijkertijd waarheden of

voorschriften zijn (Foucault 20046, 188). Het zich toeëigenen van deze logoi betekent

waarheid in de praktijk omzetten. Waarheid is dus met ethiek verbonden als 'een

weldoordachte vorm die vrijheid aanneemt'. Ethiek is de wijze waarop de mens zich tot

zichzelf verhoudt. Dit impliceert dat de relatie tot zichzelf belangrijker is dan de relatie tot

de ander. In verband met dat laatste spreken we met Foucault over een 'ensemble

prescriptií of een morele code (Foucault 1984a, 32).
Bij de Grieken is het pedagogische nauw verbonden met het psychagogische. Deze

eenheid wordt uitgedrukt in het Griekse woord poideia. In het christendom ligt de

waarheid niet bij de pastor maar buiten hem. Degene wiens ziel begeleid wordt moet

waarheid over zichzelf spreken. Hij moet zijn eigen gedachten analyseren, dit is de goede

van de slechte kunnen onderscheiden. Het waarheidsspreken is het spreken van de

waarheid over zichzelf, de zelfbekentenis. Hierin ligt de betekenis van de christelijke

psychagogie: ze is gericht op het tot stand brengen van een subject dat waarheid kan

spreken over zichzelf (Simons 2003, 40 (noot 71)). De pastor werkt dus psychagogisch:

omdat de waarheid buiten hemzelf ligt (Schrift, Openbaring, enz) heeft hij als doel de ziel

op zo een manier te leiden dat ze in staat is om waarheid over zichzelf te spreken. Dit

spreken van waarheid, de christelijke bekentenis, is het fundamentele element van deze

zelftechniek waardoor de bestaanswijze van het subject verandert. "Dans le discours de

celui qui est guidé, le sujet de I'énonciation doit être le référent de I'énoncé: c'est la

définition de I'aveu." (Foucault 2001, 391). In de 'belijdenis' of confessio is het subject

van de venvoording ook de referent van het verwoorde. Of, het is Augustinus die als

eerste zijn eigen zelf als object van zijn verwoording stelt. Het Griekse psychagogische, dat

nauw verbonden is met het pedagogische, neemt het zelf niet als referent van het

verwoorde. Degene die zich presenteert is degene die leidt: de meester presenteert zich

aan de leerling. Maar in deze presentatie valt het subject van de verwoording samen met

het subject van zijn eigen daden: "cette vérité que je te dis, tu la vois en moi. (Ibid., 391).

Het waarheidsspreken van de meester is een spreken van waarheid dat niet het zelf als

referent heeft. Met het christendom is het pedagogische losgekoppeld van het

psychagogische. De pastorale macht heeft, aldus Simons, het psychagogische

verzelfstandigd en technieken tot stand gebracht die als effect subjectvormen hebben die

met kennis van traditie en kennis van het zelf hun leven leiden. Anders gesteld: de zelízorg

gaat langzaam plaatsmaken voor de 'zelfkennis' en het 'toegang krijgen tot de waarheid'

(Foucault 2004b, 230-231).
In de Helleense 'zorg voor zichzelf' ligt de nadruk op het 'zelf'. Eerder wezen we al

op de betekenis van de Griekse term epimeleia als de verantwoordelijkheid van de mens

voor de eigen vormgeving van het leven. Denken we terug aan Socrates en Alcibiades dan

wordt deze zorg gekarakteriseerd als een noodzaak of voorwaarde tot het publieke leven.
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Slechts als men eerst de zorg voor zichzelf kan opbrengen, dan pas kan men het publieke
betreden en de relatie met anderen aangaan. Deze zorg voor zichzelf, het meesterschap
over zichzelf, hebben we eerder al geduid als ethos. Het gaat hier over de kunst vorm te
geven aan het eigen leven. En wel zo, dat men meester is over het eigen gedrag, emoties,
gedachten alsook het eigen lichaam. De zelftechnieken van de Oudheid die we eerder
hebben besproken hadden de ethos als inzet. We hebben hier gesproken over ascese:
'oefeningen' waarin men dit meesterschap over zichzelf trainde. t~scese slaat hier op
'meditatie', maar niet in de betekenis die we er vandaag aan geven (Foucault 2001, 340-
341). Het Latijnse meditatio (ww. meditat-~ kunnen we in verband brengen met het Griekse
meletê (ww. meletan) dat betekent 'oefening'. De betekenis van meleton sluit nauw aan bij
wat we eerder genoemd hebben gumnazein, zich oefenen in of het zich trainen in een
gedachte-oefening. Het is in deze betekenis dat we het Griekse meleton moeten duidden.
Het gaat vooreerst om een oefening van toe-eigening, het zich eigen maken van een
gedachte. Maar dit mogen we niet verstaan ais een 'exegese': het is geen actief zoeken
naar de betekenis die in de tekst ligt, die de schrijver erin heeft gelegd. Integendeel, het
gaat hier over een 'oefening' waardoor men aan zichzelf werkt om zich vorm te geven,
zich om te vormen tot een subject dat waarheid spreekt en handelt zoals het hoort. Ten
tweede slaat meditatio op een soort van ervaring, expérience d'identificotion. Deze
ervaring is niet de ervaring van het denken over een aantal zaken, maar de ervaring van
de oefening van het denken zelf. Het gaat over de gedachte-oefening zelf, die haar
hoogste ervaring kent in het denken van de eigen dood: het denken van de situatie dat
men zijn laatste dagen leeft. Het gaat hier niet om een denken dat als object de eigen
dood heeft en de gevoelens die daarbij naar boven komen, al dan niet wil bemeesteren.
Maar om een ervaring waarin men de eigen situatie beleeft als zijnde de laatste dagen
voor zijn dood. "C'est faire que, par la pensée, on devienne celui qui est en train de
mourir, ou celui qui va mourir de fa4on imminente." (Ibid., 340). Deze oefening of ineletê
heeft dus een welbepaalde ervaring als inzet, het wil een bepaalde manier van zijn
bereiken waarvan de waarde ligt in het geleefde leven zelf, tot in de aanvaarding van de
eigen dood (Foucault 2004a, 231). 215 Een meesterschap waarin we tot rust komen:
waarin we ons niet bewegen en niet laten bewegen naar zaken die verieidelijk zijn en tot
overdaad voeren (Seneca 1980, 56 (18)).276 Zich onthouden van lichamelijk genot, in
armoede leven, of het eigen maal inruilen voor de maaltijd van de slaven zijn slechts
oefeningen die men op geregelde tijden doorloopt om het meesterschap over zichzelf
steeds beter te kunnen verwerven, om het zelf te kunnen versterken, dit is om het geleefde
leven zich eigen te kunnen maken. Deze praktijken noemt Foucault ook
'vrijheidspraktijken': in deze techniek (techn~, het meesterschap over zichzelf, komt de
vrijheid tot ontplooiing of wordt ze in praktijk gebracht. Een vrijheid die tot leven komt
door slaaf noch tiran te zijn, onderworpen noch overheersend. (Foucault 20046, 230).
Maar door het eigen leven vorm te geven. "Wie een mooi ethos had, wie bewonderd en

z's In deze betekenis kunnen we ook de Meditotiones van Descartes bekijken, aldus Foucoult. De Medidofiones
gaan niet over het spel van het subject met zijn denken, noch is het een oefening over de continuïteit van denken.
Met de uitdrukking cogito ergo sum plaotst Descortes zich in 'lo situation du sujet qui doute de tout, sans d'ailleurs
s'interroger sur tout ce qui pourrait être dubitable ou ce dont on pourrait douter. (...) C'est un exercice por lequel
le sujet se met, por la pensée, dans une certaine situation.' (Foucault 2001, 341).
2'6 Cf. De titel van het boek van Plutarchus Peri euthumiasof' Over de rust van de ziel".
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als voorbeeld geroemd kon worden, was iemand die vrijheid op een bepaalde manier in
praktijk bracht." ( ~bid., 189). Dit ethos kwam tot uitdrukking in de manier van leven: de
kleren die men draagt, de handelingen en daden die men verricht, enz.21 Kortom, het
ethos als het vorm geven aan het eigen leven, is in de Helleense cultuur het in praktijk
brengen van vrijheid. Deze vrijheidspraktijken, zijn zowel van pedagogische als van
psychagogische aard: het in praktijk brengen van vrijheid gaat steeds gepaard met een
ononderbroken refledie op deze praktijk. Vandaar dat de Griekse opvoeding poideio is.
De 'zorg voor zichzelf' had als inzet de levenskunst ( ethosj die bij Plato noodzakelijk was
om de relatie met de ander te kunnen aangaan en later in de Helleense cultuur uitgroeide
tot een levenstaak. Deze 'zorg voor zichzelf', de voorbereidende oefeningen op de
wijsheid, dat precies noemde de Grieken 'filosofie', de kunst der kunsten ( cf. Hadot 2003,
17).

Op een bepaald moment in de geschiedenis slaat deze 'zorg voor zichzelf' om in
'de zorg voor de ander'.218 De kunst van alle kunsten is dan niet meer de 'filosofie', maar
het regimen animorum. De christelijke caritas of liefdadigheidsgedachte brengt een
andere zorg binnen: de zorg voor de ander. Niet het eigen zelf maar de ander zijn motief
en doel van zorg. Door de gerichtheid op de zorg voor de ander, wordt de zorg voor
zichzelf verzaakt. 'Aandacht besteden aan zichzelf' of 'zich met zichzelf bezighouden' wordt
gezien als een vorm van 'eigenliefde': het is hoogmoedig en egóistisch (Foucault 20046,
187). Ook staat het haaks op de zelfverloochening en de aandacht die men moet
opbrengen voor anderen. Hierin ligt de complexiteit van het christendom: het zorg dragen
voor de ander is immers tevens een manier om te zorgen voor het eigen zieleheil dat nu
eenmaal buiten deze wereld ligt. Want door de eigen zelfverloochening, het uitschakelen
van de eigen wil en de volledige gehoorzaamheid aan de ander, kan men maar gered
worden. Deze zelfverloochening wordt beoefend in de ascetische praktijken van het
christendom: ze zijn gericht op het leren afzien van zichzelf inet het oog op een
heilssituatie buiten deze wereld. Deze paradox kunnen we maar verhelderen door het feit

dat er in de christelijke traditie de zorg voor de ander de moraliteit zal bepalen.
Met deze zorg voor de ander brengt het christendom in de 5de eeuw219 de 'code' of

de 'wet' binnen. Deze code of wet krijgt zijn betekenis tegen de achtergrond van het

21 De wijze van klederdrocht die men kiest, getuigt van het ethos ols levenskunst of het meesterschap over zichzelf.
In het christelijke monnikenwezen, krijgt kledij net de omgekeerde betekenis. De kleren die de monniken dragen
getuigen van nederigheid en gehoorzaamheid. Over de betekenis van de monnikskledij, in het bijzonder de
spiritualiteit van de riem, wijdt Cassianus het volledige eerste hoofdstuk (De hobitu monachorum) van zijn De
institutis coenobiorum. Hei hanteren van een 'uniform' in kotholieke scholen vindt hier zijn betekenis: nederigheid
wil zeggen dat men zich niet verheft boven een ander. De term 'uniform' gaat terug op het Latijnse uni-formis, dat
zowel eenvormig als eenvoudig betekent.
~1e Foucault zegt er onmiddelijk bij dat de zorg voor zichzelf op een bepaald moment - wanneer zegt hij niet -
verdacht is geworden. Door dit zo te stellen wil hij tevens zeggen dot de 'moraliteit van de ander', niet alleen bij
het christendom zal aanvongen. (Foucault 20040, 187).
21 In hun 'nawoord als inleiding' bij het boek Breekbore vrijheid merken ten Kate en Manschot op dat Foucault
nergens duidelijk verkloart waarom hij de christelijke code of wet precies situeert vanaf de 5'` eeuw. Zij verwijzen
voorzichtig noor Augustinus (354-430). Onze hypothese gaat ook die richting uit. Waar Irenaeus in zijn
verzoeningsleer ('Het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt' {Agnus Dei qui tollis peccoto mund~J
vooral de nodruk legde op de vergeving door God, benodrukt Augustinus enkele eeuwen daarno de zondige aard
von de mens. De mens is, aldus Augustinus, niet in stoat een daad te verrichten zonder zonde (non posse non
peccore). De nadruk op de eigen zonde, die in de theologie van Augustinus tot uitdrukking komt en doorwerkt met
het opkomen van code of wet in het christelijke pastoraai, heeft ons inziens tevens te maken met de nieuwe
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verlangen: het verlangen naar de andere wereld, het contemplatieve of het aanschouwen
van God. Deze zorg voor de ander heeft haar wortels in het kloosterleven. Denk hier terug
aan het gevaar dat er bestond dat men in de gemeenschap van het klooster aan elkaar
kon verschijnen, dit is de eigenliefde uiten. De omgang met de ander werd hier
gedefinieerd vanuit regels, vanuit de wetten die buiten de monniken zelf liggen. Een
voorbeeld is de Rege~ van Benedictus.220 Het naleven van deze regels werd gezien als een
oefening in het zich ondenverpen aan de wil van de overste.221 Slechts door het verlangen
naar het eigen zieleheil kan deze ethiek (codes waaraan men zich dient te onderwerpen)
werkzaam zijn. Dat wil zeggen dat deze ethiek maar kan functioneren als mensen ook
verlangen naar het heil. Anders gesteld, dat de onderwerping aan de codes, gezien wordt
als een zelfverloochening die gericht is op het heil. De christelijke ethiek is dan ook maar
te begrijpen vanuit deze dialectiek tussen wet en verlangen. De ethiek die hier verschijnt en
die in of misschien wel door het pastoraat verder tot ontplooiing komt, is een 'christelijke
moraal gericht op codificatie': de onderwerping aan de code of wet als iets dat buiten
onszelf ligt vanuit het verlangen naar het eigen zieleheil. Het pastoraat zal deze op code
gerichte moraal hanteren om de gehoorzaamheid voor haar leden af te dwingen. Maar
zoals we al stelden, zal deze pastorale macht maar kunnen werken als ze in dialoog staat
van het verlangen van het individu naar het eigen zieleheil. Deze op code gefundeerde
moraal, die gefundeerd is op de zorg voor de ander, gaat de moraliteit bepalen tot de
twintigste eeuw; niet alleen binen het pastoraat maar ook in de westerse cultuur. In zijn
essay over de zelftechnieken concludeert Foucault het volgende: "Voor ons is het moeilijk
om een strikte moraal en strenge beginselen te baseren op het voorschrift beter voor
onszelf te zorgen dan voor wat ook ter wereld. We zijn eerder geneigd om de zorg voor
zichzelf te onttrekken aan allerhande regels. We zijn de erfgenamen van een christelijke
moraal die zelfverloochening als voorwaarde voor verlossing stelt. Zelfkennis was
paradoxaal genoeg de weg naar zelfverloochening. Daarnaast zijn we erfgenamen van
een seculiere traditie die wetten buiten onszelf als basis voor moraliteit erkent. (...) We zijn
de erfgenamen van een sociale moraal die de regels voor aanvaardbaar gedrag in
relaties met anderen zoekt." (Foucault 2004b, 1 19). Niet de zorg voor zichzelf, maar'ken
jezelf' is het thema van de pastorale bestuurstechnieken. Deze verwoordingstechnieken zijn
instrumenten tot zelfverloochening. De pastor bestuurt in naam van het heil door aan te

biechtpraktijk de exogoreusis. De boetedoening is hier de 'bekentenis': de venvoording van de slechte gedachten,
die hun oorsprong vinden in de eigen wil. Deze bekentenis veronderstelt een wettisch kader - een op code
gerichte moraal - waarbinnen de slechte gedachten of zonde betekenis krijgt. Met de tariefboete, zien we dat de
precisering van de 'zonden' steeds belangrijker wordt en daarmee samenhangend don ook de uitbouw van de
christelijke codeficering of ethiek.
2zo De Regulo Benedidi (ong. 529) is wellicht, samen met de Regu~o Augustini, de bekendste Regel in de familie
van de Regels die er de eerste eeuwen zijn geschreven. De Regel von Benedictus is een zeer lange Regel en wordt
in zijn lengte alleen nog maar voorafgegaan door de Regula Mogistri en de Regel von Bosilius. Deze Regels, die
geschreven zijn in een tijd dat het kloosterleven een grote bloei kende, behoren niet expliciet toe aan één
kloostergemeenschap. Men ziet dat een bepaolde Regel door verschillende kloosters werd gehanteerd (cf.
Inleiding van Vogiie op de Regel van Benedidus 1972, 29-172).
22' De eerste verzen van de proloog van De Regel von Benedidus maken dit duidelijk: "Obsculta, o fili, proecepto
magistri, et inclino aurem cordis tui, et admonitionem pii patris libenter excipe et efficaciter comple, ut od eum per
oboedientiae laborem redeas, a quo per inoboedientiae desidiam recesseras. Ad te ergo nunc mihi sermo
dirigitur, quisquis abrenuntians propriis uoluntatibus, Domino Christo uero regi militaturus, oboedientiae fortissima
atque praeclara arma sumis." (Benedictus 1972a, 412 (Tome I, Prol. 1-3)).
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grijpen op de 'wil tot zieleheil'. De sleutel in deze dialectiek tussen de ethiek en het
verlangen (libido) legt Augustinus in de 'vrije wil'.

2.5. De 'vrije wil' is de wil van God

Augustinus maakt een onderscheid tussen een animaal lichaam en een spiritueel lichaam.
Het animale lichaam verbindt hij met de mens van de schepping, het spirituele lichaam
met Christus, de nieuwe Adam. Maar beide lichamen zijn niet tegengesteld aan de ziel.
Net als de ziel spreekt men ook van een spiritueel lichaam. In geen van beide lichamen
ligt het kwaad. In tegenstelling tot de platonisten legt Augustinus het kwaad voor de ziel in
het 'vergankelijke vlees'. "Want zoals deze lichamen van ons, die een levende ziel hebben,
maar geen levende geest, ziel-gèinformeerde lichamen worden genoemd, en zo zijn het
niet alleen zielen maar ook lichamen en worden deze lichamen spiritueel genoemd, en
God verbiedt daarom moeten we ze tegenover de geest zetten en niet tegenover de
lichamen, die verkwikt door de geest, de substantie hebben, en niet de logheid en
corruptie van het vlees." (De civitate Dei XIII, 23).222 Enkel de lichamen kunnen levende
lichamen worden, door de ziel die in hun huist. Daar is het Augustinus om te doen: het
animale lichaam is niet slecht, maar moet getransformeerd worden tot het spirituele of
hemelse lichaam. Want waar het animale lichaam nog door de behoefte aan drank en
voedsel een vergankelijk lichaam is, zo geeft het spirituele lichaam het eeuwige leven. "De
mens wil niet aards zijn, maar hemels, niet omdat het lichaam niet het lichaam gemaakt
van de aarde wil zijn, maar omdat door zijn hemelse gave het een passende inwoner van
de hemel zal zijn, en dit niet door zijn natuur te verliezen, maar door de kwaliteit te
veranderen." (Ibid., XIII, 23).223 Niet de ziel is tegengesteld aan het lichaam, maar de
geest is tegengesteld aan de levende ziel, de ziel zoals ze geschapen is met het lichaam.
Dat Augustinus niet alleen het paradijsverhaal voor ogen heeft maar zich tevens laat
inspireren door het scheppingsverhaal, blijkt uit het volgende citaat: "De eerste man van
de aardse wereld was gemaakt als een levende ziel, geen levende geest - deze orde werd
voor hem gereserveerd als beloning voor zijn gehoorzaamheid." (Ibíd., XIII, 23).224 Dat de
mens niet meer als een levende geest ter wereld komt, heeft hij te wijten aan de zondeval:
met het eten van de boom des levens brengt Augustinus de erfzonde binnen. Zich
beroepend op Rom. 5,12 stelt hij met een onbetwistbare autoriteit dat de zonde van de
ene mens Adam tevens de zonde wordt van iedereen. Daarom is het nodig dat de mens
zich onderwerpt aan de wil van God. Want enkel door de volledige gehoorzaamheid kan
de mens zich transformeren tot een hemels of geestelijk lichaam, het lichaam van Christus.
Dat de mens enkel door de gerichtheid op God, zichzelf kan redden hebben we geduid

222 "Nam sicut ista, quae habent animam viventem, nondum spiritum vivificontem, animalia dicuntur corpora, nec
tamen animae sunt, sed corpora: ita illa spiritalia vocantur corpora; absit tamen ut spiritus eo credamus futura,
sed corpora carnis habitura substantiam, sed nullam tarditatem corruptionemque carnalem spiritu vivificante
passura." (Augustinus 19596, 314).
n3 "Tunc iam non terrenus, sed caelestis homo erit; non quia corpus, quod de terra factum est, non ipsum erit;
sed quia dono caelesti iam tale erit, ut etiam caelo incolendo non amissa natura, sed mutata quolitate conveniat."
(~bid., 314~316).
z2" "Primus autem homo de terra terrenus in animam viventem factus est, non in spiritum vivificantem, quod ei post
oboedientiae meritum servabotur." (Ibid, 316).
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als het 'doden' van de eigen wil. Voor Augustinus is er niet één dood, maar verschillende.
Het is een weg die men dient af te leggen met als doel de dood aan de eigen zondige
staat. Waar deze zondige staat bij de eerste christenen kan afgelegd worden door het
doopsel en alzo opnieuw geboren wordt, is dat niet meer het geval vanaf Augustinus.
"Pous les chrétiens et les juifs, le péché d'Adam avait soumis I'humanité au règne de la
mort." (Senellart 1995, 78). Zo is de geboorte van het kind niet uit de goedheid van het
huwelijk, maar toont het het kwaad van de begeerte (cf. De nuptiis et concupiscentia l,
XXIV, 27). In het huwelijk blijft de cirkel van de zonde in stand: leven geven is ook steeds
de dood overbrengen. De seksualiteit waarmee de mens zichzelf reproduceert is dezelfde
handeling waarmee de zonde zich reproduceert. "c'est dons I'acte sexuel, qui ne fut pas la
cause, mais porte la marque de la chute, que se perpétue la faute originelle." (Senellart
1995, 77). Want de begeerte hangt vast aan het corrupte vlees. Door het corrupte vlees is
de wil machteloos. Door de hoogmoed van Adam, hij wou leven onder zichzelf, verheven
van alle gehoorzaamheid, is de wil vervallen in de onderworpenheid. Gevangen in het
corrupte vlees, kan de wil enkel nog slechte dingen doen. Daarom moet de wil bevrijd
worden, wat voor Augustinus enkel kan door de genade van Christus. (cf. Contra duos
epistulas Pelagianorum I; II, 4; III, 7). De wil bij Augustinus wordt niet beheerst door een
grotere kracht. Eerder gaat het over een interieure gescheidenheid tussen willen en de
onmogelijkheid te willen: "Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil."
(Rom. 7, 19). Zo wordt het bevel van de geest over het lichaam steeds onmiddellijk
opgevat. "De geest beveelt dat de hand beweegt, en het gebeurt zo vlot, dat bevel en
uitvoering amper te onderscheiden zijn." (Augustinus 1998, 182). Maar als de geest de
geest beveelt, dan is er enkel verzet. Voor Augustinus komt dit doordat de wil onvolledig
is. Want mocht hij echt willen, dan was er geen verzet, zelfs geen bevel meer nodig.
Omdat de algehele wil afwezig is, kan er ook maar gedeeltelijk beveeld worden. "Het is
dus geen wonderlijk verschijnsel, dit ten dele willen en ten dele niet-willen, maar het is een
ziekte van de geest, omdat deze niet in zijn geheel opwaarts komt: door de waarheid laat
hij zich omhoogbeuren, door de gewoonte omlaagsleuren. En dat er twee willen zijn komt
hierdoor, dat één van de twee niet algeheel is en de ander heeft wat de een ontbreekt."
(Augustinus 1998, 183 - Boek VIII, ix, 21). Wil de mens leven, dan moet hij de eigen wil
doden om zich zo geheel te kunnen onderwerpen aan de wil van God (hetero-nomie). Het
eigen bevel moet het bevel van God zijn, alsook de eigen wil moet gedood worden om
enkel Gods wil te volbrengen. Want de zonde ligt precies in de autonomie, in het
meesterschap over zichzelf (outo-nomos). Het regimen onimorum of christelijk pastoraat
heeft de zelfverloochening als doel: het gaat om de permanente gehoorzaamheid aan de
wil van de meester en niet om het in praktijk brengen van vrijheid. De code, bedoeld zijn
de geboden en verboden, is daarom niet iets dat oorspronkelijk onderricht moest worden,
maar een oefening in onderwerping en gehoorzaamheid aan de wil van God.

2.6. Besluit

De christelijke religie, we herhalen het opnieuw, is geen religie van de wet, waarheid of
vrijheid. Centraal staat immers de wil van God en de volledige onderwerping aan de
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meester. Het thema van het 'verloren schaap' is in hét christelijke pastoraat de sleutel tot
haar hele organisatie: de pastor bestuurt de kudde doorheen elk individu van de kudde.
Illustratief is de christelijke moraal. Twee aspecten wil ik aanstippen die een kentering
aangeven tussen de idee van de pastorale macht en het christelijke pastoraat. De 'Tien
geboden' of dekaloog (deca-logoi: tien woorden) gelden als het hart van de
oudtestamentische 'wetgeving' (Ex. 20, 1-17). De vraag rijst echter wat we moeten
verstaan onder deze 'wetgeving'. Vooreerst kenmerkt de wet zich bij de Hebreeërs als de
'Tien Geboden': het zijn de tien logoi of de woorden die God doorgeeft aan zijn volk, de
Israëlieten. Deze logoi zijn waarheden, het zijn 'richtsnoeren' die de Israëlieten van hun
God krijgen en waarmee ze hun eigen leven en hun nieuw maatschappelijk bestaan
kunnen vormgeven. De levensvorm (ethosj is niets anders dan op een weldoordachte
manier vorm geven aan de vrijheid: een vrijheid die nergens zo benadrukt wordt als in het
Exodus-verhaal. In het christelijke pastoraat worden de 'Tien geboden' gehanteerd als een
moraal.225 Het zijn geen logoi, in de zin van richtsnoeren die het mogelijk maken aan
zichzelf te werken, het eigen leven vorm te geven en of een bepaald zijn of volheid van
leven te bereiken. Het zijn wetten of 'codes' waar men zich aan moet onderwerpen. Ten
tweede, het aspect van bevrijding. De bevrijding van de Israëlieten van hun overheersers,
de Egyptenaren, wordt bezegeld in de Tien geboden. Deze bevrijding van de Egyptenaren
kunnen we zien als een bevrijding uit een 'situatie van overheersing'. Maar de
ontsnapping van het volk uit deze benarde situatie, kunnen we niet zien als een verzoening
of terugkeer naar hun oorsprong. Integendeel, het gejammer en geklaag van de
Israëlieten krijgt een hoogtepunt in de vraag om terug te keren naar hun onderdrukkers.
Bevrijding gaat hier dus blijkbaar niet samen met vrijheid. De logoiof 'Tien geboden' is de
waarheid die hun pas echt vrij kan maken: het gaat niet om een vrijheid als het bevrijd zijn
van iets dat onderdrukt of overheerst, maar tevens om een vrijheidspraktijk waarin men,
zich leidend door de 'waarheid', zijn eigen leven vorm kan geven.226 In het Hebreeuwse
pastoraat is er dus sprake van een bevrijdingspraktijk (God bevrijdt zijn volk van de macht
van de Egyptenaren) die zonder de 'vrijheidspraktijk' (het geven van de Tien geboden of
logoi die vormgeven aan het eigen leven), geen vrijheid in praktijk kan brengen. Ook in

225 Cf. de encydiek lreritoh's Sptendoc "De zedelijkheid von de hondelingen wordt bepoald op grond van de
relatie van de vrijheid van de mens tot het waarlijk goede. Dit goede is als eeuwige wet door Gods wijsheid
vastgesteld, die ieder wezen afstemt op zijn einddoel: Deze eeuwige wet wordt zowel door het natuurlijke verstand
van de mens gekend (vondaar de naom 'natuurwet') alsook - op alomvattende en volmaakte wijze - door de
bovennatuuriijke openbaring van God (dan noemt men het 'goddelijke wei'). Het hondelen is zedelijk goed,
wanneer de uit de vrijheid voortkomende keuzen met het wore goed von de mensen overeenkomen en zo de
uitdrukking zijn van de bewuste afstemming von de persoon op haar laatste doel, dus God zelf: het hoogste
Goed, waorin de mens zijn volle en volmaakte geluk vindt." (nr. 17). En verder "Als de mensen aan de Kerk
gewetensvragen stellen, als in de Kerk de gelovigen zich tot de bisschoppen en herders wenden, dan vinden ze in
het aniwoord van de Kerk de stem van Jezus Christus, de stem van de waarheid over goed en kwaad." (nr. 1 17).
2~' De relatie tussen bevrijdingspraktijken en vrijheidsproktijken duidt Foucoult niet altijd even helder. Toch denken
we dat we met hem kunnen zeggen dat een bevrijdingspraktijk op zich nog geen vrijheidspraktijk is, en omgekeerd
dat een vrijheidsprakijk soms eerst een graad van bevrijding vereist: "wanneer een gekoloniseerd volk zich tracht
te bevrijden van zijn kolonisator, is dat wel een bevrijdingspraktijk in de strikte zin van het woord. Maor het is geen
geheim dat deze bevrijdingsproktijk, juist ook in dit geval, ontoereikend is om vost te stellen welke
vrijheidspraktijken dit volk, deze moatschoppij en deze individuen nodig zullen hebben, willen zij in staat zijn om
zelf aanvaardbare vormen voor hun bestaan en politiek bestel te bepalen." En even verder merkt hij op dat in
'situaties van overheersing' geen of uiterst beperkte vrijheidspraktijken kunnen voorkomen. In die zin vult hij
zichzelf aan in het interview: "Ik ben het dus met jullie eens dat bevrijding soms de politieke of historische
voorwaarde is voor een vrijheidspraktijk." (Foucault 20046, 184-185).
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het christelijke pastoraat vinden we vrijheidspraktijken terug, zij het in een andere, bijna
tegengestelde vorm. Niet de wet, maar de morele code als een oefening in
gehoorzaamheid garandeert het zieleheil door het afstoten van de zonde. Het christelijke
pastoraat is niet alleen geen religie van de wet, waarheid of vrijheid; met Foucault kunnen
we zelfs stellen dat spreken over de Joods-Christelijke ethiek een cont~adidio in teiminis is.

3. ALGEMEEN BESLUIT

Het christendom zal de Griekse eenheid van de paideio doorbreken waardoor het
'pychagogische' zich gaat verzelfstandigen. Het waken van de pastor over de kudde is als
het instellen van technieken met als effect het genereren van een subject dat in staat is het
zelf als object van analyse te nemen door waarheid over zichzelf te spreken. Hiermee
hebben we de kern geraakt van de originaliteit van de pastorale macht: het gaat om een
bestuursvorm of machtstechnologie waarin mensen zichzelf kunnen besturen met het oog
op een andere werkelijkheid. In dit besturen door de zielen van elk individu vormt de
christelijke moraliteit een belangrijk aspect: de zelfanalyse is maar mogelijk doordat de
pastor op grond van de waarheid die buiten hem zelf ligt, definieert wat geoorloofd of
verboden is. Want de zelfexegese die het individu moet toepassen op het zelf gebeurt
steeds in relatie tot de pastor. Het is de pastor die door een op code gerichte moraal de
volledige gehoorzaamheid afdwingt van de mens. Deze gehoorzaamheid en volledige
ondenverping van het mens aan de pastor is gerelateerd aan het verlangen of de 'wil tot
zieleheil'. Anders, in ruil voor het eigen zieleheil, onderwerpt de gelovige zich aan de
pastor en wordt besturen mogelijk.

De kerk is precies de institutie waarin deze bestuursvorm of het pastoraat zich
georganiseerd heeft en zich verder zal ontwikkelen. De kerk is de organisatie van een
pastoraal handelen dat steeds als inzet heeft het instellen van technieken en procedures
met als effect een individualiteit die de eigen wil kan verloochenen. Wanneer we het
kerkelijke handelen of besturen zo beschrijven dan wordt meteen duidelijk dat het
christendom geen religie is van de waarheid, noch van de wet en het welzijn. Beter, dat de
waarheid, de wet en het welzijn het christendom niet in de eerste plaats karakteriseren. Het
christelijke pastoraat is een heilseconomie: het is een circulatie van technieken, procedures
en technologieën waarvan het uitgangspunt ligt in de 'verborgen begeerte'. Haar
waarheid is niet de waarheid van God, maar deze van de ziel, van de geheimen en de
verborgen gedachten, van het interieure. De 'waarheid' in het christelijke pastoraat is in de
eerste plaats de waarheid over zichzelf. Het verwoorden of de bekentenis van de waarheid
over zichzelf, de eigen tekorten en de begeerten en verlangens van het vlees zijn geen
aspect van het christelijke pastoraat maar vormen het hart van haar bestuursvorm.
Natuurlijk, zo zou men kunnen stellen, ondenvijst de pastor ook 'waarheid'. Maar ook hier
kan men stellen dat het overbrengen van de 'christelijke waarheid' geduid kan worden als
een opleggen van een gedragscode waaraan men elk individu onderwerpt in naam van
het Koninkrijk van God. Christelijke waarheid is dus steeds 'geïnterpreteerde' waarheid,
want de pastor staat buiten de waarheid. De pastor spreekt geen waarheid, zoals de
Griekse meester waarheid spreekt. Hij draagt slechts de geïnterpreteerde waarheid over. In
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die zin is de pastor ook steeds het intermediaire: hij staat tussen God en de mens. Zijn
pastorale macht slaat niet in de eerste plaats op het 'verkondigen van de waarheid' maar
op het besturen van mensen.

Belangrijker dan de waarheid van God is de gehoorzaamheid en de ondenverping
van de mens aan de leerstellingen of geloofsartikelen (dogmaj. De geloofsbelijdenis of
c~edo opgesteld met de formule 'ik geloof' geeft de kern weer van het pastoraat: de
individuele bekentenis van het vlees en de volledige onderwerping van de ene aan de
pastor. Wat het christelijke pastoraat kenmerkt, is niet de 'wet' maar de individuele
gehoorzaamheid. Eerder dan het accepteren van een universele wet waarvoor iedereen
gelijk is, gaat het hier om een zeer specifieke relatie van volledige gehoorzaamheid en
permanente onderwerping van de ene aan de ander. Het meest originele kenmerk van het
pastoraat is de individualisering. Het gaat hier niet om een status of om de inidividuele
plaats die elke gelovige inneemt in de (hiërarchie van de) kerk, noch om de kennis van
een waarheid waardoor men zichzelf kan bekleden maar om een ontbinding of analytische
identificatie en een onderwerping en gehoorzaamheid door zelf-analyse. De liefde van de
pastor voor zijn kudde ligt in deze vorm van 'welzijn'. Het welzijn van de kudde is niet het
bonum commune of het gemeenschappelijke goed maar de onderwerping en
gehoorzaamheid aan de ander en de verloochening of de verzaking aan zichzelf. En hierin
ligt, zoals we eerder al aangaven, de grootste paradox van het christendom: slechts door
de volledige ondenverping, het afstand doen van de eigen wil en de opoffering van
zichzelf tot de dood, kan men zijn eigen heil én het Koninkrijk Gods realiseren. Een
paradox die ligt in de kruisdood van Jezus Christus zelf.
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PASSAGE: ~E SCHOOL EN DE STAAT ALS TWEE NIEUWE FASEN IN DE PASTORALISERING

VAN DE KERK

In het eerste deel hebben we de pastoralisering van de kerk aangegeven. De kerk is de
verzelfstandiging van de pastorale macht. Ze is de autonome werking van een
machtsrelatie waarin de pastor zichzelf begrijpt (en zich zo ook legitimeert) als iemand die
in naam van het Koninkrijk Gods de mens ertoe brengt zich als zondaar te gaan zien en
waarin de mens zichzelf begrijpt als een deel van de kudde die nood heeft aan pastorale
leiding om het zieleheil te verwerven. Net zoals we de kerk geanaÍyseerd hebben, zo willen
we hier ook de school belichten. Dat wil zeggen dat we ons niet laten verleiden door
benaderingen waarbij de school geanalyseerd wordt vanuit het realiseren van
onderliggende principes. Tegenover deze principiële benadering van de school belichten
we de school als een 'historische figuur', namelijk als een géimproviseerde werkelijkheid,
opgesteld uit voorhanden liggende technieken en instrumenten, die op een bepaald
moment verschijnt als antwoord op een aantal problematiseringsvormen. Deze belichting
van de moderne katholieke school is, om het met Hunter te zeggen, eerder vreemd aan de
hedendaagse (academische) discussie over onderwijs.Z2'

In deze discussie wordt de school benaderd vanuit haar onderliggende principes.
"Whether it derives from the disciplines of sociology or philosophy or history - and wether
it is politically inclined towards liberalism or Marxism or social democracy - this discussion
is highly 'principled', in two closely related senses." (Hunter 1994, xv). Of het nu gaat om
rationele individuen (liberalisme) of om gemeenschappen, klassen of samenlevingen
(sociologische strekkingen), allen vertrekken ze vanuit een principe van waaruit opvoeding
gedacht kan worden. Liberale benaderingen zien de school als een zelf-vormend instituut
dat het individu moet vormen om zo ook een 'Verlichte' samenleving tot stand te brengen.
De nadruk ligt op scholing als een recht voor elk individu om zich in vrijheid te vormen.
Hiertegenover staat de Mancistische positie waar niet het individu maar de samenleving als
een geheel de eigen vorm in vrijheid kan kiezen. "And it will do so, apparently, not with
pre-given rational faculties but with ones provided by history, as it gives shape to the being
who gives shape to it." (Ibid., 1). In het hedendaagse debat over onderwijs kunnen we de
discussiepunten terugvoeren tot deze twee benaderingen: ondenvijs als een individueel
dan wel collectief recht, de vrijheid van het individu tegenover de bevrijding van de
samenleving, enz. Principes als gelijkheid, rationaliteit, vrijheid, zelfstandigheid werken hier
als noties om de ideale vorming van de mens weer te geven. Vanuit deze structuur of
vorming wordt dan de opzet van de school bekeken. "This is a formation that, through its
freedom from extrinsic purposes and contraints, results in a'compiete' development of the
faculties and thereby allows the person to know and govern their own conduct." (Ibid., xv).
De onderliggende gedachte hierbij is dat de school de complete mens kan realiseren,
zoals men die 'voorstelt'. Immers, de ontwikkeling van de mens wordt gedacht vanuit een
voorstelling of een idee. Dit ideaal van een complete of volledig ontwikkelende persoon
vinden we in verschillende variaties terug. Zo kunnen we denken aan het liberale principe
van de rationele mens ('Verlichte mens') alsook aan het Marxistische principe van de

22' Hier doen we een beroep op het werk Rethinking the schoo~(1994) van I. Hunter.



geëmancipeerde middenklasse. Niettegenstaande er accentverschuivingen zijn tussen de
liberale en Mancistische benadering van onderwijs, blijft de school gedacht vanuit een
'dieper' dan wel 'hoger' principe van menselijke ontwikkeling: "a school system capable of
realising the 'full' or complete development of the person, the touchstone for which is the
person's free and rational choice of the form of the system itself." (Ibid., xv). Het tweede
aspect waor we met Hunter op kunnen wijzen betreft de onderliggende ethische houding
die in deze benadering wordt aangenomen. Dat men over de school denkt als een
ontwikkeling gerelateerd aan een principe, betekent tevens dat de mens zichzelf ziet als
een p~incipled persoon. Ook van deze 'principled' persoon vinden we verschillende
varianten terug. Het meest gekende voorbeeld is wellicht het Verlichte subject. Voor Kant
'the subject's capacity for moral condud is founded in the same subjed's rational
knowledge of and respect for certain moral maxims, without any external incentives or
disciplines to curb the restive inclinations." (Ibid., 51). Het kantiaanse morele subject is
gefundeerd in het subject dat door de gehoorzaamheid aan de eigen morele natuur tot
rationele kennis in staat is. De bekwaamheid tot handelen (in een gemeenschap) wordt
gedacht als gefundeerd in een principe (theoretische kennis). Tot deze bekwaamheid
horen we dan opgevoed te worden. Het is de bekwaamheid om te kunnen handelen naar
deze norm. De notie Bildung drukt precies deze realisatie uit: het individu dat zichzelf de
norm leert stellen en zo tegelijkertijd deel uitmaakt van een gemeenschap. Vanuit een
'principled' persoon of zelf-reflecterend individu (voor Kant het 'Verlichte subject') wordt
opvoeding geduid als een praktijk afgewogen aan een vooruitgeschoven principe. Anders
gesteld, in de Bíldung-discussie wordt de school benaderd als een organisatie van de al
dan niet adequate uitdrukking van coherente principes. Ze is enkel bespreekbaar vanuit
haar al dan niet falen als organisatie van een onderliggend theoretisch principe, namelijk
als probleem en oplossing op de vraag 'waartoe (godsdienst)onderwijs geven'?

Ons uitgangspunt ligt niet in een 'principiële benadering' en het geloof in de
(metafysische) verbinding tussen theorie en praxis, tussen ideaal en realiteit, tussen abstract
en concreet, maar wil deze principes, zoals bijvoorbeeld vrijheid en rationaliteit zelf
historiseren.228 "More particularly this will involve learning to treat adherence to
educational principle itself as an historical phenomenon." (Ibid., 3). In een dergelijke
optiek behandelen we de principes of de 'principled' persoon zelf als een historische
particulariteit. We gaan ervan uit dat het 'principiële denken' zelf en de verschillende
variaties in deze principes maar verschijnen binnen een particuliere geschiedenis. Ze
kleven, zo zouden we kunnen stellen, vast aan de school als een historisch fenomeen.

2ze Deze principiële benodering (van de school) is tevens de inzet van de 'kritische theorie'. Het kritisch-zijn van
onderwijs ligi precies in het realiseren van dit principe. Dit is, het aangeven van de grenzen waarbinnen gehondeld
moet worden. Vertegenwoordiger van de kritische theorie vanuit de Morxistische hoek is de Frankfurter Schule met
o.a. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Benjamin en Habermas. Voor het liberale denken kunnen we mei
Simons verwijzen naar de Angelsaksische traditie, met Peters, Rawls, Scheffer en Ryle als vertegenwoordigers voor
de kritische pedagogiek. In bijzonder J. Habermas en diens communicatieve rationoliteit oefent een grote invloed
uit op de godsdienstpedagogiek. Met Simons kunnen we ons afvragen of ook niet de 'kritiek' op deze 'kritische
theorie' uitgaat van een kritische (en zoals we zullen zien ook pastorale) houding. Als voorbeeld geeft hij de
discussie tussen Lyotard en Habermas waarbij we ons de vraag kunnen stellen of Lyotards notie van 'enfancé ook
niet een kritische houding blijfi veronderstellen. Ook de genealogie, als het mogelijk maken om onders te
handelen en denken, veronderstelt een kritische houding. Maor, een kritische houding waarbij de (morele)
autoriteit van spreken niet verbonden wordt met een normatief principe (dat buiten de spreker ligt), maar ligt in
een 'ontologie van het heden.' (Simons 2003, 1 1).
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Beter: het zegt ons iets over de organisatie van de school als een historische werkelijkheid.
Deze houding oppert de vraag naar de relatie tussen het vastkleven van de principes aan
de school (vrijheid, zedelijkheid, autonomie, en vandaag identiteit en zingeving) en de
organisatie van de school in een particuliere geschiedenis.

Door de 'principled' persoon in deze analyse aan de rand te zetten in plaats van in
het midden, maken we een ruimte vrij om de moderne school te herdenken vanuit haar
functie of werking van een machtsrelatie. Het is een poging om de school te analyseren
als een strategisch complex dat zich op een bepaald moment in de geschiedenis heeft
geassembleerd en daarvoor gebruik heeft gemaakt van de pastorale macht. Vanaf het
moment dat het pedagogische milieu de pastorale macht hanteert om zich te
institutionaliseren of te verzelfstandigen, kunnen we spreken van een 'pedagogisering van
het pastorale': als een werking van een machtsrelatie waarin de pastor-leerkracht zichzelf
begrijpt als iemand die kinderen inleidt in een bepaalde wijze van naar zichzelf te kijken en
de leerling zichzelf begrijpt als een deel van de wereld die nood heeft aan (bege)leiding. In
de school vormen de pastorale technieken geen instrumenten om een subject te vormen
dat het zelf moet verloochenen in naam van de andere wereld, maar 'positieve' middelen
om een subject te vormen dat heil en welzijn vindt in deze wereld (Foucault 2004b, 147).
De toepassing van deze (verwoordings)technieken die niet langer een zelfverloochening
inhouden vormt een breuk in de pastoralisering. Om deze breuk verder in kaart te kunnen
brengen, moeten we ook ingaan op de moderne staat. Deze (moderne) staat die het als
haar taak gaat zien het besturen van een totaliteit van mensen, zal aangrijpen op de
school als een middel dat een individualiteit aflevert. Dus ook het politieke milieu zal in
haar institutionalisering tot een staat gebruik maken van de pastorale macht, in het
bijzonder zoals ze zich hervormd heeft in de school.

Deze pedagogisering en politisering van het pastorale, als twee nieuwe fasen in de
pastoralisering van de kerk, willen we hier uiteenzetten. Dit doen we concreet door in een
eerste punt de verhouding tussen het christelijke regimen en de politieke macht in de
Middeleeuwen, te analyseren. Deze twee machten, die fundamenteel van elkaar
gescheiden zijn, ontwikkelen zich halverwege de l bde eeuw tot een totaal nieuwe
bestuursvorm, met name de (vroegmoderne) staat. In een volgend punt tonen we aan dat
deze overgang van het christelijke regimen naar het 'politieke' regimen een breuk
impliceert waarin de vraag naar besturen aan de orde wordt gesteld. Onze stelling is dat
deze breuk of crisis veroorzaakt is door het pastoraat zelf maar paradoxaal genoeg niet
geleid heeft tot de ondergang van de pastorale macht, maar tot een verdere
pastoralisering, namelijk in de school en de staat. De school assembleert zich tot een
bestuursinstrument om massale delen van de bevolking in te leiden in een morele en
spirituele discipline met als effect een individu waarop de staat kan aangrijpen om te
besturen. In een derde punt zetten we dit pastoraal-pedagogische milieu uiteen. We zetten
niet alleen het pedagogische weten en de individualiteit en subjectiviteit uiteen, tevens
tonen we aan dat het pedagogische milieu gebruik maakt van pastorale technieken. In
een laatste punt vestigen we onze aandacht in het bijzonder op de katholieke school. Dat
de katholieke school (alsook de kerk) niet alleen meer bestuurt in naam van de andere
wereld of het hiernamaals, maar ook al heil in deze wereld ziet, maakt haar tot een
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hybride organisatie. Haar werking illustreren we aan de hand van de liberale en sociale
vorm van bestuurlijkheid.

1. HET CHRISTELUKE REGIMENVERSUS HET REGNUM IN DE MIDDELEEUWEN

Het christelijke pastoraat is een zeer unieke vorm van besturen. Eerder hebben we deze
uniciteit tot uitdrukking gebracht in contrast met de Griekse politieke macht. Nu gaat onze
aandacht uit naar het christelijke regimen (kerk) en haar verhouding tot de soeverein
(regnum) in de Middeleeuwen. Onder het regnum, een term die we ontlenen aan M.
Senellart, verstaan we het heersen van een totaliteit door de soeverein. In de theologie van
Augustinus en Thomas van Aquino wordt deze verhouding van het regimen of de
religieuze, niet-politieke vorm van besturen tot het regnum telkens op een andere wijze
geduid (Senellart 1995; Simons 2003, 64). Deze verhouding, zo willen we hier aangeven,
wordt echter in de Renaissance doorbroken met ols gevolg dat de 'kunst van het besturen'
of het regimen een nieuwe gestalte krijgt.

1.1. Het christelijke regimen en Augustinus

Tot de 12de eeuw blijft het pastoraat met haar sacramentele machten gescheiden van de
politieke macht. Dit wordt tevens verduidelijkt door de uitval van keizer Valentianus I aan
het adres van Ambrosius.z29 Toen Ambrosius, gouverneur van twee provincies Liguria en
Aemilia in Noord-Italië en aanwezig als neutraal waarnemer bij de turbulente verkiezing
voor een nieuwe bisschop in Milaan, plots en totaal onverwacht zelf door het volk werd
uitgeroepen als bisschop, was dat 'une erreur totale et anachronique'. In de inleiding op
Ambrosius werk De offi'ciis ministrorum schrijft M. Testard daarover het volgende: "Une
erreur parce que le gouverneur de Ligurie et d'Émilie n'etait pas candidat, parce qu'il ne
fit pas campagne, qu'il ne présenta pas de programme, qu'il ne se livra ni à des intrigues
ni à des promesses, mais que, bien plutót, il jugula par son talent une réunion électorale
et en exorcisa les démons, qu'enfin il récusa le verdict populaire. Un anachronisme parce
que si I'on veut absolument comparer I'élévation d'Ambroise à quelque usage attesté de
son temps, on établira plutót un rapprochement entre la promotion du gouverner par ses
administrés privés d'évêques, au siège épiscopal de Milan, et les ovations des soldats sans
empereur, qui, sur le front des troupes, portaient leur général à I'empire." (Ambrosius
Mediolanesis 1984, 14). Opvallend in deze 'democratische verkiezing' is de reactie van
keizer Valentianus I. Het populaire verdict wordt bevestigd door de gezetelde bisschoppen,
alsook keizer Valentianus I geeft zijn goedkeuring. Ambrosius die geen bisschop en zelfs
geen christen was, zal op 24 november 373 gedoopt worden en op 1 december gewijd
worden tot bisschop. Het is keizer Valentianus die hem naar Milaan stuurt, niet als

~29 Ambrosius, geboren rond het jaar 333 te Trier, studeerde rechten en retorica mei het oog op een politieke
carrière. Het was keizer Valentianus die hem in Sirmium weghaalde en hem bekleedde met de functie van
stodhouder in 337 in Noord-Italië. Zijn standplaats was Milaan woar hij als gerespecteerd bestuurder na de dood
van de bisschop van Milaan, met name de Arier Auxence, recht in de crisis belandde van het Arianisme. Hij zag
het als zijn taak de vrede te bewaren tussen de orthodoxe katholieken en de Arianen die beiden streefden om de
lege bisschopszetel, toen prompt tijdens de bisschopsverkiezingen iemand uitriep: 'Ambrosius bisschop!'.
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magistraat of gouverneur zoals hij eerder had gedaan, maar als bisschop, in bijzonder als
bisschop van Milaan. Deze scheiding van pastorale en politieke macht blijft de rode draad
doorheen de geschiedenis van het christendom. Ondanks de heiliging van koningen, het
beschouwen van koningen als bisschoppen, enz. blijft een koning een koning en een
pastor een pastor. De pastor oefent zijn macht uit op een mystieke wijze, de koning op een
imperiale wijze. Dit bewijst de moeilijkheden waarvoor Sint Ambrosius stond toen hij,
echter tegen zijn wil, verkozen werd tot bisschop van Milaan. "Et pourtant le pasteur
devait, dans I'immédiat, prêcher son peuple; bien vite, s'intéresser aux ámes avides de
perfection chrétienne et les diriger dans les voies de la vie religieuse consacrée." (Ibid.,
17). De pastor bestuurt niet het volk door de wet, maar doorheen ( de ziel van) elk individu
in het bijzonder.

Het pastoraat ( regimen) dat zich in de 4de eeuw ontwikkelt, is niet alleen een zeer
specifieke bestuursvorm maar ook de bestuursvorm in de Middeleeuwen waaraan de
soeverein ondergeschikt is (regnum). Het verhaal van Ambrosius maakt duidelijk dat waar
hij als gouverneur heerst over een stad of totaliteit, hij nu als bisschop alle mensen en elke
mens in het bijzonder moet besturen. Dit waken over de wereld en elk individu in het
bijzonder ( regimen) veronderstelt een aardse macht ( regnum), maar met dat verschil dat
het als doel een andere werkelijkheid heeft, met name de niet profane of hemelse wereld
boven. De koning ontleent zijn macht aan God en zijn doen en laten wordt bepaald vanuit
het christelijke regimen en de finaliteit die er verwoord wordt230 (Simons 2004, 64).
Augustinus zet ons verder op weg om de verhouding tussen de politieke macht (het
handelen van de soeverein) en de pastorale macht ( het handelen van de pastor) te
denken. Steunend op Cicero's De re pub~ica gaat hij uit van de antithese regere en
dominori (Senellart 1995, 67 e.v.). Besturen of regere is maar mogelijk door discipline en
welwillendheid, dit in tegenstelling tot overheersen of dominari, dat gedragen wordt door
de eer, de pracht en praal. Maar zoals we al kunnen vermoeden, neemt Augustinus
Cicero's, en dus de Griekse politieke macht niet over. Waar Cicero's term regere,
verbonden met de koning, gelijktijdig wijst op de persoon die bestuurt alsook naar de
individuen ( besturen en bestuurd worden), voert Augustinus een dubbele transformatie
door waarvan Senellart zegt dat ze de betekenis weergeeft van Augustinus' uitspraak reges
a regendo en hiermee dus ook de kern van het pastoraat in de Middeleeuwen (Ibid., 67;
cf. De civitate DeiV, 12). Vooreerst heeft regere voor Augustinus alleen betrekking op het

zao Deze relofie tussen wereldlijke (regnum) en kerkeiijke macht (regimen) zog pous Gregorius VII (1073-1085) ols
volgt. We citeren Boudens: "Christus moest heersen. Dat die heersersgedachte door latere pausen soms in dienst
van de eigen macht werd genomen, is niet aan Gregorius te wijten. Hij wilde weliswaar het Rijk van God op aarde
verwezenlijkt zien onder leiding van de paus, maar dat betekende niet dat hij de vorsten als zijn vazallen wilde
beschouwen. Ook zij kregen hun macht van God, maar zij moesten onderworpen zijn aan de goddelijke en
morele wetten en het was de paus die daarover moest oordelen. Hij kon hen vermanen, zonodig afzetten en de
onderdonen ontslaan van hun eed van irouw, waaraan hij nimmer een onvoorwoardelijke waarde wilde hechten."
(Boudens 1988, 133). Verder kunnen we hier verwijzen noar de bul Unam sondom (1302) van paus Bonifatius
VIII met de klassieke formulering: "God heeft de kerk twee zwaarden gegeven - een geestelijk zwaard dat ze zelf
hanteert, en een wereldlijk dat ze overdraagt aan het staatsgezag, dot dit zwoard echter slechts in dienst van het
geestelijke gezag mag hanteren." (Ibid, 136). Het uitdrukkelijke onderscheid tussen de twee machten verraadt al
veel van de nieuwe verhouding die vanaf de 13de eeuw zichtbaar wordt.
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meesterschap over het eigen vlees.231 Het 'vlees' slaat op de eigen verlangens, in
bijzonder de seksuele begeerten. Want het verlangen van het vlees leidt tot de meest
egoïstische daden. Zoals we er eerder al op hebben gewezen, gaat het hier niet om een
scheiding tussen lichaam en ziel, doch om het vlees te onderscheiden van het lichaam.
Het wijst op het besturen van zichzelf als het afzien van elk verlangen van het vlees. Naast
het begrenzen van het Griekse meesterschap over zichzelf tot het meesterschap over het
vlees, transformeert hij ook de betekenis van de term regere. Regere, met het oog op
leiden van het leven van mensen wordt corrigere: "c'est alors agir sur la vie des autres, en
les corrigeant." (Senellart 1994, 68). Waarom Augustinus de nadruk legt op regere als het
corrigere kunnen we begrijpen vanuit zijn theologie over de 'zonde'. Laten we dit nog even
kort in herinnering brengen. De mens, zo beschrijft hij in zijn De civitote Dei, is door de
zonde zijn onschuld verloren (status innocentioe) en gevallen in de onderworpenheid.
Maar deze ondenvorpenheid mogen we niet associëren met overheersing (dominar~:
enkel dieren worden overheerst, geen mensen. Want, zo stelt God, aldus Augustinus: "Zijn
bedoeling wos niet dat Zijn rationeel wezen, dat gemaakt was naar Zijn beeld, over alles
mag heersen, tenzij de irrationele wezens - niet de mens over de mens, maar de mens
over de dieren."232 (De civitate Dei XIX, 15). Het Genesis verhaal vertelt over de mens als
beeld van God: over de overheersing van de mensen op de irrationele wezens, bedoeld
zijn de dieren. Daarom, zegt Augustinus, kennen de vromen geen koningen die heersen
over mensen, maar herders die zorgen voor de kudde. De oorsprong van het overheersen
ligt dan ook niet bij God maar bij de mens zelf: "La domination de I'homme sur I'homme
a son origine dans la faute, chatiment imposé par Dieu, mais aussi conséquence
nécessaire du désordre introduit dans le monde par la culpabilité humaine." (Senellart
1994, 68). Dit 'Augustiniaons moment' verbonden we eerder met de pastoralisering van
de kerk: met zijn leer over de zonde en erfzonde heeft de grootste kerkvader bijgedragen
aan een verzelfstandiging van de pastorale macht. Wat geproblematiseerd wordt is de
er(zonde. Het Paradijsverhaal zal de sleutel zijn om de werking van het pastoraat of
regimen in de Middeleeuwen te beschrijven.233 De fundamentele grond van de erfzonde
legt Augustinus in de hoogmoed van de eerste mens Adam. Deze hoogmoed heeft de
betekenis van het installeren van een eigen autonoom bestuur (~bid., 69). Met de zonde is
immers niet alleen de orde in de mens, maar de hele universele kosmische orde zelf
verstoord (Decorte 1989, 27). Tegenover de zonde stelt Augustinus de onderwerping en
de deugd van gehoorzaamheid: het uitschakelen van de eigen wil en verlangens onder
dwang van de ander.234 Het is door de deugd, de totale gehoorzaamheid aan de ander in

23' "Reges autem dicit, qui carnem suom regunt." (Augustinus in Senellarf 1994, 67). Cf. Hef onuitgegeven deel 4
Les Aveux de lo choirvan Histoire de la sexuolité waarfoe we geen toegang hebben en dai explicief zou gaon over
de bekentenis von het vlees in de eerste eeuwen van het christendom.
~32 "Rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi inrationabilibus dominari; non hominem homini, sed
hominem pecori." (Augustinus 19596, 120).
z33 Met Gregorius de Grote is de figuur von de recJorverschenen alsook de scheiding tussen lichaam en de ziel.
Senellart oppert met H. Liebeschiitz dot niet Augustinus maar Gregorius de Grote de grootste denker is achter de
middeleeuwse 'politieke' literatuur. En met Reudellet stelt deze dat "Avec Grégoire, la fonction de modèle, I'idée
du bon gouvernement est passée de I'Empire au Poradis; elle est remontée de la terre vers le Ciel." (Senellart
1994, 90).
~" In de lijn van Augustinus zou 'outonomie' betekenen de mens die de eigen wet volgt en zich daarmee ontrekt
oan de wet van God. De 'vrije wil' is voor Augustinus de opheffing von de eigen wil, door de gehoorzaamheid
aan de ander, zodat 'Gods wet wil wordt.' De mens die alleen Gods wil naleeft en voltrekt is de 'gelovige mens'.

134



concreto de verzaking aan de eigen wil en de aardse wereld, dat de mens gered kan
worden. Het pastoraat of christelijke regimen kunnen we duiden vanuit de scheiding tussen
de civitos Dei (de hemelse stad) en de civitas terroe (de aardse stad), waartussen het
Laatste Oordeel staat.235 Tot de hemelse stad behoren zij die leven onder de wet van God,
de aardse stad daarentegen wordt gedomineerd door de eigenliefde. Het regimen is
precies het pastorale bestuur met als finaliteit deze hemelse wereld. Een werkelijkheid die
niet in deze wereld aanwezig gesteld kan worden, maar slechts door een verzaking aan de
aardse werkelijkheid ('vlees') bereikt kan worden. Zo hebben we eerder gesproken van de
permanente onderwerping aan de wil van God waarbij de eigen wil gedood wordt om de
eeuwige vrijheid te vinden in het bovennatuurlijke (supernaturolisj of hemelse leven. De
finaliteit van het regimen ligt dus buiten onze wereld, het is het Koninkrijk van God. Juist
omdat deze finaliteit buiten de aardse wereld staat, is de pastor in de eerste plaats gericht
op de kudde zeif: de onderwerping en de totale gehoorzaamheid van elk individu aan de
wet van God. Deze wet of de `morele code' is de autoriteit die door de pastor buiten de
vrijheid om opgelegd wordt aan de mens. Want slechts door het 'doden' van zichzelf, kan
men gered worden: vrijheid ligt niet in deze wereld, maar buiten de wereld of beter: niet in
zichzelf maar buiten zichzelf.

Het regimen gaat uit van een weten dat we kunnen duiden als het opgaan van de
natuur in het bovennatuurlijke. In die zin kunnen we stellen dat het bovennatuurlijke en het
natuurlijke bij Augustinus niet radicaal gescheiden zijn. Integendeel, het pastoraat of het
besturen van mensen impliceert dat de schepping doordrongen is van God. De schepping
is aan de mensen gegeven als voorlopig onderkomen tot de dag dat ze zullen opgenomen
worden in een andere wereld, het Koninkrijk van God of de eeuwige vrijheid.

1.2. De 'politieke' theologie van Thomas van Aquino en het bonum commune

Vanaf de 13de eeuw is er in toenemende mate een overlapping van het regimen en het
regnum. "Dit uit zich in een soort van evenwicht tussen enerzijds de finaliteit, die bepaald
wordt door het regimen, en anderzijds de aanwezigheid van het koningsschap." (Simons
2003, 64). Zowel Foucault als Senellart verwijzen hier naar de 'politieke theologie' van
Thomas van Aquino (Foucault 2004a, 238 e.v.; Senellart 1994, 158-1 79). Thomas van
Aquino (1224-1274) is de eerste theoloog die een onderscheid maakt tussen het
menselijk recht en het goddelijk recht, tussen de wereldse macht en de geestelijke macht.
Centraal in Thomas' denken staat het streven naar een onvergankelijke en hiërarchisch
geconstrueerde wereldorde. Zijn leer kunnen we begrijpen vanuit het streven naar orde
omdat God orde is. Daarvan getuigt zijn Summa Theologica die meer dan 3000 artikelen
kent: het is de som (-summc~ van de gehele theologische kennis waarbij hij het denken of
de rede een dienende rol liet vervullen om zich te buigen over het Gods mysterie. Want
daar was het Thomas om te doen. Hoewel hij duidelijk de grenzen aangaf van de rede,

Een doel dat haast onbereikbaar is in dit leven, vandaar de heilseconomie: in al zijn doen en laten staat de mens
een leven lang onder het toeziende oog van de pastor die zegt wat moet en niet moet.
~3s Cf. "Fecerunt itaque ciuitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei,
caelestem uero amor Dei usque ad contemptum sui. Denique illa in se ipsa, haec in Domino gloriatur. Illa enim
quaerit ab hominibus gloriom; huic autem Deus conscientiae testis moxima est gloria." (De civilote DeiXIV, 28).
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ontwierp hij een rationeel systeem waarin hij op een deductieve en logische wijze alles een
plaats kon geven. In tegenstelling tot de nominalisten verwees voor hem de taal (signum)
alsook het denken of de ratio naar de werkelijkheid. Of beter: in de taal en het denken lag
de betekenis die God erin had gelegd. Welnu, als de natuurlijke orde een afspiegeling is
van God, dan is het de taak van de theologie deze orde te denken. Net zoals zijn summa
een afspiegeling is van de wereld, zo is ook de natuurlijke orde een afspiegeling van God.
In deze natuurlijke ordening of kosmologie onderscheidt Thomas drie lagen van recht: de
lex aeterno of de eeuwige wet (het is de wereldlijke orde als de objectivering van de
goddelijke wil. Deze orde is onvergankelijk omdat God alwetend is), lex naturalis of
natuurwet (het is een deel van de lex naturae die zich in de mens bevindt en als geweten
verantwoordelijk is voor de redelijke mens: de objedieve standaard voor goed en kwaad)
en de lex humano of inenselijke wet (concretisering van de natuurwet). Het is deze laatste
wet die als basis geldt voor de vormgeving van het bonum commune. Het is vanuit dit
bonum commune dat we de overlapping tussen het regimen en regnum kunnen duiden:
"Het bonum commune is een specifiek sociaal begrip, niet een som van particuliere
belangen; het drukt, in en voor de gemeenschapsruimte, de eisen uit van een volledige,
harmonische, menselijke natuur, met haar stoffelijke, verstandelijke en zedelijke aspecten,
bovennatuurlijk overkoepeld. Even veelvoudig als de talrijke groepen en geledingen, die
vanaf de kleinere kernen hiërarchisch opstijgen naar Rijk en kerk, is het toch één, en
uiteindelijk gefundeerd in God, die zelf het hoogste goed is voor het groote geheel." (De
Meyer in Simons 2003, 65).

Vanuit het bonum commune kunnen we begrijpen hoe Thomas precies deze
overlapping tussen het regimen en regnum zag. De koning (re~, zo zegt Thomas, is
degene die heerst over vele steden of een provincie met het oog op het algemene
welzijnz3ó (De regno I, 1). Het is een soeverein die als taak heeft het heersen over een stad.
Maar dit heersen over een stad duidt Thomas niet als een eigen politieke manier van
'besturen'. De wijze waarop de koning over de stad moet heersen is niets anders dan deze
waarop God de aarde bestuurt. "In het algemeen zijn er twee werken van God in de
wereld die men in beschouwing moet nemen: de ene of de schepping van de wereld, de
andere of het besturen van wat geschapen is.i237 (Ibid., II, 2). God heeft niet alleen de
natuur geschapen, maar bestuurt deze tevens elke dag. Net zoals God de natuur
geschapen heeft, zo ook is de koning de stichter van de stad of de staat. En zoals God de
natuur bestuurt, net zo leidt de koning zijn stad of staat. De kunst van het besturen bestaat
erin de natuur te volgen. Want in elk levend wezen vindt men een natuurlijke kracht terug
die de verschillende lichaamsdelen met elkaar verbindt238 (Ibid., I, 1). Net zo vinden we
ook in een koninkrijk een bepaalde kracht terug die handelt naar het bonum commune.
Deze richtinggevende kracht is de koning. In De regno stelt Thomas ook duidelijk dat,
zoals de vele delen van het lichaam bestuurd moeten worden door het hoofd of het hart,

Zab "[ ] rex est qui unius multitudinem ciuitatis uel prouincie, et propter bonum commune, regit [...]." (Aquinas
1979, 451).
23i "Sunt autem uniuersoliter consideranda duo opera Dei in mundo: unum quo mundum instituit, alterum quo
mundum institutum gubernat." (Ibid., 464).
~3e "[ ] corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret, nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae
ad bonum commune omnium membrorum intenderet." (~birl, 450).

136



elke veelheid een richtinggevende kracht in zich draagt.239 Een laatste analogie tussen de
koning en God betreft de functie. Het doel van de pastor is niet de mens rijk of gelukkig te
maken op aarde. Het uiteindelijke verlangen gaat uit naar het eeuwige geluk: het
samenzijn bij God. Niet de lichamelijke gezondheid, noch rijkdom of waarheid is de
uiteindelijke bestemming van de mens; slechts de hemelse gelukzaligheid waaraan ook de
koning dient deel te nemen. De koning moet toezien dat het eeuwige welzijn van de mens
niet alleen een belofte is maar ook mogelijk is (Foucault 2004a, 239). Hij moet zijn
besturen hier beneden richten op wat eerbaar (honestum) is. We kunnen stellen dat
Thomas van Aquino ons duidelijk maakt dat er geen onderscheid is tussen het besturen
van de soeverein versus God, maar enkel een soort van continuiim. De soeverein regeert
zoals God op aarde, zoals de vader over zijn familie of zoals de pastor over zijn kudde. Of
de ratio gubernatoria is analoog met de rotio postorolls. Omdat er bij Thomas van Aquino
enkel sprake is van een overdracht en in die zin van een continuum, hebben we de term
politiek (in de titel) tussen haakjes gezet. Nog anders, de soeverein is niet ondergeschikt
aan het pastorale bestuur maar zij vallen in zekere zin samen.

1.3. Staatsraison: besturen in noam van de goede orde

In de Renaissance gaat deze kosmologische orde barsten vertonen met als gevolg dat de
teleologie waar het middeleeuwse regimen haar betekenis aan ontleende, verdwijnt en
zich terugwerpt op zichzelf (Simons 2003, 65). Het doorbreken van de kosmologische
orde betekent het einde van het pastorale bestuur van God. God bestuurt niet meer op
een pastorale wijze de wereld, maar soeverein door algemene principen (principio
noturae). "It was not the doing of God's will or the building of the just state that now
occupied political centre stage. Neither was it the imperative to unify the faith or achieve a
morally perfect people. Instead, the survival and security of the state itself emerged as the
prime directive of political thought and action." (Hunter 1994, 40). Niet de goddelijke of
natuurlijke bestemming van de mens maar de staat zelf wordt object van besturen. In deze
soevereine macht staat de veiligheid en het overleven van de staat zelf centraal. Foucault
spreekt hier over de 'staatsraison' (roison d'éta~ (Foucault 1981, 150-161). Het doel van
de staatsraison is de staat zelf. "La fin de la raison d'État, c'est I'État lui-même." (Foucault
2004a, 264). Dit politieke handelen stelt de redenen en voorwaarden (raison) van de
staat zelf centraal; de staat is hier absoluut. De staatsraison slaat allesbehalve op een
willekeurige of gewelddadige manier van besturen. Integendeel, deze kunst van het
besturen van mensen is rationeel op voorwaarde dat ze rekening houdt met de aard van
wat bestuurd wordt, dat wil zeggen met de staat zelf. "L'art de gouverner est rationnel, si la
réflexion I'amène à observer la nature de ce qui est gouverné - en I'occurence, I'Étot."
(Foucault 1981, 151). Net zoals de idee van universele wetten ook binnen de
mathematica (Galileo) en de logica (Copernicus) speelt, net zo wordt de staat begrepen

z39 "Itemque inter membra corporis unum est principale, quod omnia mouet, aut cor aut capuf. Oportet igitur esse
in omni multitudine aliquid regitiuum." (Ibid., 450).
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als een realiteit met eigen wetten.240 De staatsraison betreft noch de wijsheid van de God,
noch de redelijkheid van de vorst maar de aard en eigen rationaliteit van de stoat
(Foucault 2004b, 156).24

Deze vorm van bestuurlijkheid die gericht is op de wereld wordt van religieuze kant
als atheïstisch bestempeld. Paus Pius V noemt de rationaliteit van de staatsraison 'duivels':
"la ratio status, ce n'est pas du tout la raison d'Etat. Rotio status, c'est rotio diaboli, c'est
la raison diable." (Foucault 2004a, 247).24z Er ontstaat in Frankrijk, Foucault volgend,
een massa aan literatuur en pamfletten van katholieke, in bijzonder van ultramontaanse
zijde, waarin men de staatsraison die gericht is op het heil en geluk in de wereld, aanvalt.
Aandacht besteden aan wereldse dingen alsook denken dat in de wereld (de redenen van)
het heil te vinden is, gaat in tegen de pastorale rationaliteit. Het religieuze verzet richt zich
tegen de staatsraison die de pastorale rationaliteit opheft en berust op een ratio waarin het
heil niet buiten de wereld maar in de wereld of de staat zelf ligt.

Aan de hand van drie elementen willen we deze moderne politieke rationaliteit
duiden (Foucault 2004b, 156-159; 2004a, 294-314). Voor het eerst moet vanaf nu de
politicus, degene die de staat leidt, steunen op een welbepaalde en specifieke politieke
bekwaamheid en kennis. Want als de nieuwe kunst van het besturen zich richt op de
natuur van wat bestuurd moet worden, dan is de volgende vraag hoe die natuur en
realiteit begrepen moet worden (Simons 2003, 67). Hier doet zich een nieuwe relatie voor
tussen politiek als praktijk en weten. Het politieke weten gaat over de eigen aard (de
natuur en de kracht) van de staat die bestuurd moet worden. "Besturen is alleen mogelijk
als bekend is hoe sterk de staat is: zijn voortbestaan is afhankelijk van dit weten. De
mogelijkheden van de staat en de middelen om die te vergroten moeten bekend zijn,
evenals de kracht en de mogelijkheden van andere staten die rivalen zijn van de eigen
staat." (Foucault 2004b, 157). Besturen vereist dus een specifiek weten of gedetailleerde
kennis over de krachten en macht van de staat. Dit weten is de politieke rekenkunde
(arithmétique politique), ook wel statistiek genoemd. De statistiek is hier geen
kansberekening maar betreft de kennis over de sterkte van de staat en de
krachtsverhouding tussen verschillende staten. Het tweede element vloeit hieruit voort: de
staat wordt niet langer opgevat als een evenwicht dat door een goede wetgeving in stand
gehouden wordt, doch als een verzameling van krachten en kansen die al dan niet
vergroot of verkleind kunnen worden door de politiek die men voert. Waar gedurende de
hele Middeleeuwen de opvatting heerste dat alle staten voor de wederkomst van Christus
verenigd zouden worden, zal politiek nu te maken hebben met de onherleidbare veelheid

140 Sprekend is de uitspraak von Bogislow Philipp von Chemnitr (1605-1678): "Les mathématiciens modernes ont
découvert avec leurs (unettes de nouvelles étoiles dans le firmament et des taches dans le soleil. Les nouveaux
politiques ont eu de même leurs lunettes, par le moyen desquelles ils ont découverf ce que les Anciens ne
connaissaient pos ou nous avaient caché avec tant de soin." (Chemnitz in Foucault 20040, 246).
Z"' Met Senellarf kunnen we Machiavelli situeren ín de overgangsperiode ( 'période de tronsition') tussen het
regimen en het politieke besturen ( Senellarf 1995, cf. Simons 2003, 64-65, Foucault 1981, 152-153)). Zijn I'orte
del~o stolo gaat niet om de staat, maar om de redelijkheid en de strategieën van de vorst. "Stoto désigne ensuite,
assez fréquemment, le domaine - territoire et population - sur lequel s'exerce la domination." (Senellorf 1995,
221). Zijn probleem betrof niet het politiek besturen van een staat, maar de relatie tussen de vorst of de koning,
diens grondgebied en het volk.
~42 Cf. De Mattei (ll prob~emo del~a íPogion di Stoto'nel~età della controriformo, p. 28-29, noot 35) vermeldt de
passages van de verschillende auteurs (Frachetta, Brancalasso, Giurba, Fabri, Hyppolitus and Collibus) die elk
getuigen van deze uitsproak van de paus in 1566.
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van staten die in een krachtsverhouding, strijd en wedijver, een eindige geschiedenis
maken. Vrede is niet iets dat bestaat in een staat en kerk, maar in een veelheid waar geen
enkele staat alle andere kan overheersen. Deze krachten in evenwicht ('vrede') brengen
vormt een nieuwe horizon voor het besturen. "The state's achievement of social peace,
through the physical and intellectual pacification of warring communities, thus emerged as
an ultimate horizon for political morality." (Hunter 1994, 41). Politiek houdt zich bezig met
het behoud en de versterking van de staat, dat een doel is op zichzelf.

Niet het individu maar de staat is object van besturen. Dat is ons laatste punt: de
staat houdt zich slechts bezig met het individu of relaties tussen individuen in zoverre deze
kunnen bijdragen tot de versterking van de macht van de staat. "En wat het individu voor
de staat moet doen, is soms leven, werken, produceren en consumeren, en soms sterven."
(Foucault 2004b, 158). Op de staatsraison is niet het schema van de soeverein en
onderdaan van toepassing, maar verschijnt de staat als een natuur en realiteit met eigen
wetten. De staat is niet alleen een bestuursobject, maar ook een bestuurssubject: een
collectief waarin bepaalde belangen aanwezig zijn en waarmee het bestuur rekening dient
te houden. Voor de bestuurlijkheid wordt 'populatie' gedacht als iets met een zelfstandige
realiteit met eigen processen en een eigen dynamiek.243 Het geluk en welzijn van de
populatie vormen het doel van het bestuur. Besturen krijgt vorm als het verbeteren van het
lot, welzijn en leven van de populatie. De staat, bedoeld wordt de populatie, vormt het
object van de statistiek die vooral vanuit armoede en arbeid geproblematiseerd wordt.
Anders, het politieke bestuur ontleent zijn functioneren aan de populatie die verschijnt als
oorzaak en doel.24 Dat het welzijn van de populatie of de goede orde de finaliteit vormt
van het besturen betekent een radicale breuk met het (christelijke) regimen wat betreft zijn
rationaliteit. De goede orde ligt binnen de staat en kan ook maar bereikt worden door de
staat. Welzijn en heil zijn doelen die in deze wereld liggen en niet buiten de wereld. Om
die reden spreekt Foucault van een geseculariseerd pastoraal bestuur, of beter: een
geseculariseerd regimen.

Waar we de politieke rationaliteit of bestuursweten van het staatsraison al uiteen
hebben gezet, namelijk de statistiek of politieke rekenkunde, gaat onze aandacht nu naar
de zeer specifieke bestuurstechnieken waarmee het individu géintegreerd kan worden in de
totaliteit. Deze specifieke technieken noemen we met Foucault 'politie' (Foucault 2004a,
318-340; Foucault 2004b, 165-1 bb). Niettegenstaande deze notie een aantal
betekenisverschuivingen kent, niet alleen binnen de tijd maar ook geografisch - zo
betekent het Franse police en het Duitse Polizei iets anders dan het Engelse woord police -
gaat het tot het einde van de 18de eeuw over de specifieke technieken waarmee een
regering binnen het kader van de staat mensen kon besturen zonder het nut van

za3 Deze populatie beschrijft Foucault als volgt: "II y a donc une naturalité intrinsèque à la population. Et d'autre
part, autre caractère spécifique de la population, c'est qu'il se produit entre chacun des individus et tous les autres
toute une série d'interadions, d'effets circulaires, d'effets de diffusion qui font qu'il y a, de I'individu à tous les
autres, un lien qui n'est pas celui constitué et voulu par I'Etat, mais qui est spontoné." (Foucault 2004a, 359).
z44 De populatie vormt niet alleen een nieuwe dimensie, maar ook een deblokkage. "(...) le déblocage de I'art de
gouverner a étélié ó I'emergence du problème de la population." (Foucault 19786, 650). Door de notie
'populatie' wordt het huiskundige model opgeheven dat te eng was om dit bestuur van de staat te denken. Door
het welzijn van de populatie als doel te stellen, begrijpt het politieke bestuur zich niet meer in termen van vader-
huishouden maar in termen van de populatie waar het gezin een belangrijk segment vormt. Dit gezin staat niet
meer model voor het besturen, maar wordt een instrument voor het politieke besturen (Simons 2003, 68-69).

139



individuen voor de wereld uit het oog te verliezen (Foucault 20046, 159).245 Op dat
moment verschijnt de mens als het ware object van de 'politie'. Dat wil zeggen dat deze
overheidszorg toezicht diende te houden op het burgerlijke fatsoen en de publieke moraal.
Waar de feodale macht betrekking had op de juridische status, zal de politie ingrijpen in
het leven (in al zijn facetten) van de mensen. Foucault verwijst hier naar het werk
Grundsótze der Po~izeiwissenschah van Johann H.G. Von Justi (1 756) om het verschil
duidelijk te maken tussen politiek en politie. "Die Po~itik is voor hem [Von Justi, i.g.] feitelijk
de negatieve taak van de staat. Deze bestaat uit de strijd van de staat tegen zijn binnen-
en buitenlandse vijanden, waarbij de wet wordt ingezet tegen binnenlandse vijanden en
het leger tegen buitenlandse. Von Justi legt uit dat de Po~izei daarentegen een positieve
taak heeft. Haar middelen zijn wapens noch wetten of verboden. De doelstelling van de
'politie' is het vergroten van de productie van nieuwe dingen waarvan verondersteld wordt
dat ze zowel het leven van de burgers als de macht van de staat ten goede komen." (~bid.,
165). 'Politiek' verwijst naar het geheel van diplomatiek-militaire strategieën, ontworpen
voor de relatie met andere staten. Met de term Po~izei venvijst Foucault met Von Justi naar
een alomvattende interne zorg voor de onderdanen.246

Met de staatsraison is niet God de primaire oorzaak en finaliteit maar de staat zelf
reden en doel van besturen. Niet door Gods wil wordt er bestuurd, maar in de staat (de
politieke en wereldse situatie) zelf liggen de morele wetten. Deze nieuwe gestalte van de
kunst van het besturen gaat niet uit van een religieus kader met een rationaliteit die buiten
de wereld ligt (het Koninkrijk van God), maar zoekt haar finaliteit in zichzelf. De eigen
kracht van de staat of de 'goede orde' is de oorzaak en het doel van het staatraison. De
pastorale rationaliteit die de goede orde buiten de wereld zag, gaat over in een politieke
rationaliteit die in de wereld de oorzaak en finaliteit legt van besturen. Alleen op dit punt is
er sprake van een seculier worden van het pastoraat: voor de staat liggen de reden en
voorwaarden in deze wereld en niet (enkel) erbuiten.

1.4. Besluit

Doorheen de Middeleeuwen is het regimen, het leiden van mensen naar de andere
wereld, het pastorale bestuur waaraan het regnum (soevereiniteit) ondergeschikt is: de
koning ontleent zijn macht aan God. Om dit pastorale bestuur te duiden, zijn we
ingegaan op de theologie van Augustinus, die precies om deze reden de belangrijkste
kerkvader is. In de 13de eeuw, met de ontwikkeling van de grote monarchieën en de
scholastiek, komt er een toenemende overlapping tussen het regnum en regimen: de
koning regeert naar de finaliteit van het regimen. Illustratief is de 'politieke' theologie van
Thomas van Aquino. Wanneer echter dit evenwicht doorbroken wordt, opent zich een

zas We zetten het begrip 'politie' tussen aonhalingstekens omdat het niet venvord mag worden met zijn
hedendaagse betekenis: politie als een apparaat dat toeziet op het naleven van de wet en de orde. Bedoeld wordt
echter de betekenis die Von Justi geeft aan het oude Duitse woord polizey de orde handhaven van oneindig veel
facetten van het leven om de goede orde von de populotie tot stand te brengen en zo de staat de versterken.
Polizeybetekent hier'overheidszorg' (cf. Ibid., 73).
z"6 Hier ligt precies het verschil met de Griekse polis er wordt niet bestuurd doorheen de wet, maar door een
specifiek, voortdurend en positief ingrijpen in het gedrag van individuen.
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ruimte waarin de 'kunst van het besturen' een nieuwe gestalte krijgt. De staatsraison is een
nieuwe vorm van bestuur waarin de staat zelf het aangrijpingspunt en de finaliteit vormt:
het verzekeren van de 'goede orde' in de wereld en het zorgen voor het welzijn van de
populatie. Hier kondigt zich een overgang aan van het 'regimen animorurrí naar een
regimen waarvan de finaliteit ligt in de wereld. Maar deze 'overgang' betekent niet dat de
pastorale macht verdwijnt. Eerder gaat het over een fase in de pastoralisering die we ook
kunnen duiden als een 'politisering van de pastorale macht'.247 De staat ziet zichzelf als
een werking van een machtsrelatie waarin de soeverein zichzelf begrijpt als iemand die zijn
handelen legitimeert vanuit een politieke rationaliteit (in naam van de goede orde die ligt
in de wereld) alsook 'pastorale' technieken en instrumenten hanteert ('politie') opdat
mensen zich conform deze orde gaan gedragen. Precies in deze zin is het ook een
duivelse staat: "En réussissant à combiner ces deux jeux - le jeu de la cité et du citoyen et
le jeu du berger et du troupeau - dans ce que nous appelons les États modernes, nos
sociétés se sont révélées véritablement démoniaques." (Foucault 1981, 147).

In de 18de eeuw met het doorbreken van het moderne liberalisme, worden de
levende individuen of elementen van de bevolking het ware object van het bestuur. Vanaf
dat moment, Foucault volgend, is politiek 'biopolitiek': het besturen van levende mensen
(Foucault 1982a, 125). De individuele mens als element van het volk wordt de sleutel in
het moderne politieke bestuur. Wanneer het politieke milieu zich steeds meer gaat
verzelfstandigen als een instituut of staat en daarvoor gebruik maakt van de
individualiserende pastorale macht om een totaliteit van mensen te besturen, spreken we
van een 'verbestuurlijking van de staat'. Tegenover een 'etatisering' of verstaatsing van de
staat, ziet Foucault de staatsraison als een politieke vorm van bestuur die 'à la fois
individualisant et totalitaire' is (Foucault 1981, 161).248 In wat volgt willen we aantonen
dat deze (moderne) staat in het besturen van mensen een beroep gaat doen op de school,
die voor haar eigen institutionalisering tevens gebruik gaat maken van de pastorale
macht. Naast een 'politisering van de pastorale macht' is er dan ook sprake van een
'pedagogisering van de pastorale macht'. Dit willen we in een volgend punt inleiden.

2. DE CRISIS VAN HET PASTORALE BESTUUR

De kunst van het besturen die in de Oudheid door de filosofie als levenskunst geduid
werd, heeft met het christendom op een pastorale wijze vorm gekregen. Tot de
Renaissance blijft het pastorale bestuur doonverken als de kunst der kunsten, dit is de

~" We zien dat als volgt: "Le souverain qui règne, le souverain qui exerce so souverainité se voit, à parfir de ce
momenl-là, chargé, confié, assigné à de nouvelles táches, et ces nouvelles táches, c'est celles précisément de la
conduction des 6mes." (Foucault 2004a, 236). Voor deze nieuwe taak, zo zullen we zien, gaot de staot een
beroep doen op de school.
zae De ontwikkeling of beweging die Foucault wil aangeven is niet deze van de 'verstaatsing van de staat' of het
toenemen van de macht von de vorst, maar deze van een steeds toenemende verbestuurlijking van de staat. "Het
belangrijksie kernmerk van onze rationaliteit is vonuit dit perspectief noch de vorming van de staot, het koudste
aller monsters, noch de opkomst van het burgeriijk individualisme. Evenmin gaat het om een aanhoudende
poging om individuen in een politieke totaliteit te integreren. Volgens mij is het belangrijkste kenmerk van onze
politieke rationaliteit dat de integratie van individuen in een gemeenschop of in een totaliteit voorikomt uit een
voortdurend samen opgaan van de steeds toenemende individuolisering en de versterking von deze totaliteit."
(Foucauli 2004b, 167; cf. Masschelein 8( Simons 2005, 121).
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kunst van het besturen van mensen. Waar we eerder zijn ingegaan op het uiteenvallen van
het evenwicht tussen staat en kerk, gaat de aandacht nu uit naar de crisis van het
pastoraat. Deze crisis is niets anders dan de confrontatie met haar eigen wezen. De
centrale vraag in de 1 bde eeuw luidt: hoe moet de mens zich gedragen, met betrekking tot
de ander, het gezag of in relatie tot God? De Meditationes van Descartes brengen deze
oorspronkelijke betekenis van de kunst van het besturen (en dus ook van de filosofie) weer
op de voorgrond: "Et il faut bien voir que la philosophie de Descartes, si elle peut passer
en effet pour le fondement de la philosophie, est aussi le point d'aboutissement de toute
cette grande transformation de la philosophie qui (a fait réapparaitre à partir de la
question: 'Comment se conduire?"' (Foucault 2004a, 236).249 Wat we hier verder in kaart
gaan brengen, is de crisis van het pastoraat en hoe in deze 'bres' de school verschijnt als
een oplossing voor een religieus probleem.

2.1. Vormen van tegen-bestuur in de Middeleeuwen

Het christelijke pastoraat heeft zich vanaf de eerste eeuwen tot in de late Middeleeuwen
kunnen handhaven ondanks de vele twisten en ketterijen. Zelfs zo sterk dat vele
(kerk)historici het erover eens zijn dat niet de keizers die de christenen vervolgden de
grootste vijanden zijn geweest van de kerk, doch de vele ketterijen. Samen met de
godsdienstoorlogen hebben ze paradoxaal de autonomie en de eenheid van het pastoraat
of de kerk in de Middeleeuwen alleen maar versterkt. Hiervan hebben we enkele
voorbeelden aangehaald in het eerste deel. Denken we bijvoorbeeld terug aan de
uitspraak op het Concilie van Carthago die de versterking van de sacramentele macht van
de biecht als effed had. De 'heilsgeschiedenis' zouden we zo kunnen verstaan als de
geschiedenis van hoe de kerk (regimen animarum) haar eigen pastoralisering (de
verzelfstandiging van de pastorale macht) heeft kunnen beschermen en versterken. Onze
aandacht gaat nu niet naar de talrijke bewegingen die het pastoraat versterkt hebben in
de Middeleeuwen, maar naar enkele punten van verzet die geleid hebben tot de 'crisis'
van het pastoraat op het einde van de Middeleeuwen. Het gaat hier over bewegingen die
in bepaalde mate het pastoraat in vraag gesteld hebben en deze in die mate afgezwakt
hebben zodat ze een interne crisis hebben teweeggebracht. Toch mogen we niet stellen
dat deze bewegingen de intentie hadden om het pastoraat in zijn geheel te vernietigen.
Eerder bestond hun bedoeling erin het pastoraat te verbeteren door het pastoraat of 'de
wijze van handelen en zich te gedragen' zelf opnieuw te bevragen. Daarbij kunnen we
zeggen dat ook bepaalde politieke en sociale processen in de Middeleeuwen die in eerste
instantie gericht zijn op andere onderwerpen, toch ook dimensies van verzet hebben
aangetekend op het pastorale bestuur (~bid., 234). Zo kunnen we bijvoorbeeld denken
aan de boerenopstanden en de feodale systemen die niet in de eerste plaats de pastorale
macht, georganiseerd in de kerk, wilden uitroeien, maar eerder als intentie hadden om de
'negatieve effecten' van de kerk bij te stellen. De crisis van het pastoraat werd dus

~e9 In zijn existentiële twijfel was er voor Descartes nog steeds een ruimte om het bestaan van God te denken: God
als oorsprong, niet boven de wereld, maar in deze wereld. Vandaar dat Descartes nog niet tot de Verlichting
behoort.
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aangekondigd door verschillende bewegingen en opstanden tegen de pastorale
praktijken. Om aan te geven dat onze aandacht precies hier naartoe gaat, gebruiken we
de term 'tegen-beweging', naar Foucault's term contre-conduite. Het gaat ons om
bewegingen die een andere vorm van handelen en van zich-gedragen presenteren ten
aanzien van de zichzelf, ander en de wereld (conduire en se conduire). Zsa Of liever,
bewegingen waarvan hun werking zich niet laat duiden vanuit de problematisering van
een zuiver binnenwereldse toestand en de poging mensen daartoe te brengen. De vijf
vormen van tegen-beweging, die we kort zullen aanhalen, zijn vormen waarin er op één of
andere manier een totaal nieuwe houding, een nieuwe manier van zijn en handelen,
alsook een nieuwe wijze van zich verhouden tot het goddelijke, aan de orde wordt gesteld
(Ibid., 200-219). Laten we deze vijf vormen even kort beschrijven.

2. 1. 1. Ascese

De eerste vorm van tegen-bestuur kunnen we verbinden met de 'ascese'. We hebben al
aangetoond dat in het eerste monnikenwezen, dat zich situeert in Egypte en Syrië, de
ascese gehanteerd werd als een oefening om zich te bevrijden van het lichamelijke. Het
gaat hier in het bijzonder om lichamelijke begeerten en verlangens, gesymboliseerd in het
'vlees'. Deze ascetische praktijken, die we terugvinden bij de monniken alsook de
Egyptische en Syrische kluizenaars, zijn gericht op een verzaking aan het aardse. Ze
dragen bij tot het afstand nemen van alles wat de mens in 'verleiding' brengt. Wel, tegen
het bestaan en uitoefenen van dergelijke ascetische praktijken verzet de kerk zich tijdens
verschillende Concilies, waaronder het Concilie van Vannes (465), Concilie van Agde
(506), Concilie van Orleans (51 1). Tijdens deze concilies werd uitdrukkelijk de ascese
verworpen. Uit de concilies blijkt dat met de ascese niet het hele monnikwezen verworpen
werd. Kloosterorden die zich organiseerden als een verplichte gemeenschap, met een
hiërarchie rond de abt, regels waaraan de hele gemeenschap aan onderwerpen werd,
werden niet aangevallen. De 'ascese' in deze kloosterorden moet dus anders begrepen
worden dan als een oefening in het afstand nemen van het lichaam. Het gaat hier om het
doden van 'wil', om de onderwerping en gehoorzaamheid aan de ander. Het doden van
de eigen wil werd gesymboliseerd in het martelaarschap. Het christendom is dus geen
religie van de ascese. En zou het niet kunnen zijn: de ascese gaat niet samen met
gehoorzaamheid. Vooreerst is de ascese een oefening van zichzelf op zichzelf. Het is een
individuele daad waarbij het gezag of de aanwezigheid van een ander strikt genomen niet
noodzakelijk is, beter: de ascese zelfs bijna onmogelijk maakt. Ten tweede, is de ascese
strikt genomen een oefening: het is een oefening die al dan niet bemoeilijkt wordt door het
leed van de asceet zelf. Hij is zijn eigen gids in de begrenzing van zijn eigen lichaam. AI
naargelang de eigen begeerten en verlangens, zijn weigeringen, onmogelijkheden en
walgingen moet hij zijn eigen grenzen vaststellen die hem tot gids maken van zijn eigen
ascese. Ten derde, gaat de ascese steeds uit van de uitdaging. Het is een uitdaging voor

uo Met de term contre-conduites wil Foucault aangeven dat het hier niet gaat om vormen van verzet die het
pastoraat versterkt hebben doordat het deze elementen heeft kunnen integreren. Mei de term contre-conduite
bedoelt Foucault letterlijk 'tegen-bestuursvorm': elementen die een andere wijze van besturen of moreel handelen
voorstellen en juist daarom niet zomaar geïntegreerd (zullen) kunnen worden in het pastoraat.
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jezelf maar ook een uitdaging naar de ander toe. Bijvoorbeeld, de ene vast voor een
maand waarop de andere de uitdaging aangaat om te vasten voor een jaar. De grote
moeilijkheid van de eigen oefening daagt de ander uit zijn eigen oefening te bemoeilijken.
In die zin werkt de uitdaging zowel intern als extern. De ascese kunnen we niet beschrijven
als een oefening naar 'perfedie'. Het is eerder een zoeken naar een houding van rust en
kalmte. Een houding van apotheio, van het beheersen of het bemeesteren van de eigen
gevoelens. In dezelfde lijn, zo kunnen we stellen, als de Brieven aan Lucilíus van Seneca.
Het gaat om een ascese als een oefening waarin men het lijden achter zich kan laten. Een
houding waarin er geen lijden meer is.251 Het gaat niet om het uitschakelen van het
lichamelijke, van gevoelens van angst of lijden, van verlangens of begeerten,maar om een
oefening die leidt tot het beheersen ervan alsook het onverschillig worden. Tot deze
ascetische houding komt Johannes de Ziener, op het moment dat Cossianus hem als volgt
beschrijft: "de ziener observeert hem in alle eenvoud van hart komend van God en zonder
geenszins het gelaat te veranderen noch een vraag te stellen.i252

Tot slot kunnen we stellen dat de ascese, die we terugvinden in de middeleeuwse
literatuur, hetzij een verwerping is van het lichaam, hetzij ook een identificatie is met het
lichaam van Christus. "Être ascète, accepter les souffrances, refuser de manger, s'imposer
à soi-même le fouet, porter le fer sur son propre corps, sur sa propre chair, c'est faire que
son corps devienne comme le corps du Christ." (Ibid., 210). Foucault geeft als voorbeeld
de zelfkastijding van Suso met een roede met vleeshaken om zichzelf te transformeren
naar het lichaam van Christus.253 Het gaat hier dus werkelijk om een transformatie naar
een staat van schoonheid (esthetica) of een staat van identificatie met Christus. En niet,
zoals in het pastoraat, om een staat van permanente gehoorzaamheid aan de ander. Deze
ascetische praktijken hebben zich Foucault volgend, ook ontwikkeld bij onder andere de
Rijnlandse Benedictijnen, de Waldenzen en de geselbroeders. Daarmee willen we stellen
dat deze ascetische bewegingen niet vreemd zijn aan het christendom, met dien verstande
dat het christelijke pastoraat fundamenteel anti-ascetisch is.

2. 1.2. Gemeenschap

Waar het ascetisme een individuele aangelegenheid is, slaat de gemeenschap op een
collectiviteit. De vele gemeenschappen die ontstaan zijn in de Middeleeuwen begrijpen we
vanuit een bepaald theoretisch punt: het zijn alle bewegingen tegen de autoriteit van de
pastor alsook gericht tegen de theologische en kerkelijke verantwoording of
rechtvaardiging (Ibid., 212). De meest gewelddadige bewegingen zullen de kerk van
Rome beschouwen als het nieuwe Babylon, sommige spreken zelfs over de Antichristus.

25' Hier vinden we aanknopingspunten bij het Boeddhisme waar het ninvona staat voor een situatie van volledig
meesterschap over zichzelf: het vrij zijn van verlangens en begeerte is tevens het uitsluiten van elk lijden.
~52'uideretque eum simplici cordis affectu mandatum suum uelut diuinitus emissum sine ulla permutotione uultus
uel rationis dicussione seruare." (De institutis IV 24, 2).
zs3 Heinrich Suso (1295-1366) is een Duitse mysticus die op 13-jarige leeftijd intrad in de Orde der pominicanen
(Constonz) en daar vijf jaar later een verschijning kreeg van de eeuwige wijsheid. Gedurende zijn verder leven in
het klooster en onder strenge boete werd hij begenodigd met visioenen en extase. Hij wos een leerling van de
andere bekende Duitse mysticus Meister Eckhart. Zijn hoofdwerk is Horlogium oetemoe Sopienloe (cf. de Groot
1956, 723).
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Andere bewegingen plegen verzet tegen de wijdingsmacht van de priester in bijzonder met
betrekking tot de zonde: is de macht die de pastor bezet, gelegen in zijn wijding, in zijn
morele manier van leven, zijn gezag of omdat hij pastor is? De belangrijkste
vertegenwoordigers van deze tegenbeweging zijn Johannes Hus (1370-1415)254 en John
Wyclif (ca. 1328-1384)z55. Het is Hus, zich beroepend op de ideeën van Wyclif die zich
sterk kantte tegen de kerkorganisatie en het pausdom. Volgens Wyclif waren er twee
kerken: de eeuwige kerk en de aardse kerk. De aardse kerk had echter geen bezit nodig,
noch is het een kerk van priesters. Het is een kerk van uitverkorenen, waar de bijbel de
enige norm is. Hij ontzegde de kerk het recht op de wereldse macht en keerde zich sterk
tegen de hiërarchie. Daarmee verwerpen beiden de sacramentele macht van de priester
alsook de doodzonde. "Geen enkele burgerlijke heer, geen enkele bisschop bevindt zich
in de staat van doodzonde." 256 Daarmee wil Wyclif uitdrukken dat de pastor maar
uitgezonderd is van de doodzonde, als hij zijn macht over de gelovigen opschort. Hus
spreekt zelfs over de 'ketterij van de gehoorzaamheid'. Op de muren van de Bethlehem
kerk in Praag zou hij geschreven hebben dat het soms goed is om de pastors en
bisschoppen niet te gehoorzamen (~bid., 212). Want wanneer men iemand gehoorzaamt
die zeif ontrouw is aan de wet en aan het principe van gehoorzaamheid, dan wordt men
zelf een ketter. De beweging 'Vrienden van God' is misschien wel de meest bekende
controversiële gemeenschap die zich georganiseerd heeft vanuit een totaal andere vorm
van bestuur dan het pastoraat. Haar belangrijkste spirituele leider is John Tauler (co.
1300-1361). Foucault verwijst hier naar het boek Les Amis de Dieu ou quotoaième sièc~e
waarin A. Jundt een aantal documenten aanhaalt die getuigen van de weigering van de
biecht of het dopen van kinderen. Het zijn voorbeelden van het verzet tegen de
sacramentele macht van de priester. Dit verzet werd krachtiger naarmate deze
sacramentele macht van de pastor in de 1 bde en de 17de eeuw steeds maar belangrijker
werd. In die context moeten we het verzet lezen van een vrouw die te biechten gaat en
later in haar droom het verbod daartoe heeft gekregen van Christus zelf.257 Tot slot
kunnen we ook wijzen op de vele discussies over de transsubstantiatieleer. Het verzet
aanvaardde de eucharistie als een gemeenschappelijke maaltijd maar verwierp de
transformatie tot werkelijke aanwezigheid. Deze bewegingen verwierpen letterlijk de
'pastor', als die figuur die het wijdingssacrament en de hiërarchie representeert binnen de
kerk. Zij keren zich tegen het onderscheid tussen de pastor als de gewijde dienaar en de
leken of gelovigen. Maar bij deze verzetsbewegingen ontstaat er wel een ander
onderscheid: zij die uitverkozen zijn (e~edi) en zij die het niet zijn. Het verschil is echter dat
hier geen pastor aanwezig moet zijn: de weg naar de uitverkorenheid vraagt een totaal

~5' Johannes Hus is een Boheems priester die hoogleraor en rector wordt oan de Praagse universiteit. In 1410
wordt hij als oortsbisschop geëxcommuniceerd. Hij werd herhaoldelijk veroordeeld en ondanks een vrijgeleide van
keizer Sigismund door het Concilie van Constanz ( 1414) veroordeeld en verbrond.
zss Wyclif was sinds 1363 theologisch hoogleraar te Oxford. Aan de zijde van de koning verzette hij zich tegen het
betalen van pauselijke belosfingen. Door zijn vermeende sympathie verloor hij de aanhong van de adel. Wyclif
zette zijn verzet verder vanuit zijn parochie Lutterworth en bleef dankzij Richard II persoonlijk ongedeerd,
niettegenstaande zijn leer sterk werd veroordeeld (Lbid, 777-778). Hus neemt zijn verzet over en zal op zijn beurt
Lutherinspireren.
2s6 "Nullus dominus civilis, nullus episcopus dum est in peccato mortali." (Wydif in Foucault 20040, 212).
25' Het gaat over het verhaal van de jonge Brabantse Ursule, die kiest voor een leven als begijn. In A. Jungt, Les
Amis de dieu ou quatorzíème siècle, Paris, Sandoz á Fischbacher, 1879, 188.
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andere vorm van organisatie dan het pastorale bestuur of de kerk. Het gaat hier over

organisatievormen waarin men zou kunnen zeggen dat er geen enkele pastor is of dat

iedereen pastor is. Maar dat wil niet zeggen dat er geen taken en opdrachten verdeeld
worden. Het op zich nemen van deze taken of het vervullen van bepaalde opdrachten is
helemaal niet verbonden met een sacramentele ('heilige') macht. Ook gaat het niet op om

te zeggen dat we in tal van deze bewegingen geen gehoorzaamheidsplicht terugvinden.

Zo merken we bij de gemeenschap de 'Vrienden van God' een gehoorzaamheid van elk
individu aan een ander individu. Een gehoorzaamheid aan de ander waarbij deze niet

beschouwd wordt als een pastor maar als iemand die 'God zelf is'. "La vérité est qu'ils se

soumirent I'un de I'autre "en place de Dieu", c'est-à-dire qu'ils promirent de s'élever
mutuellement en toutes choses comme ils eussent obéi à Dieu lui-même." (Jundt in
Foucault 2004a, 231). Ook bij de Moderne Devotie vinden we deze elementen terug:
"The houses of the Brothers and Sisters of the Common Life (frates et sorores communis

vitoe), as the followers of Geert Grote normaly came to be known, therefore had no
hierarchic structure, as monasteries did, where the abbot or prior exercised authority on

the basis of his office, but instead had fraternal (or sororal) counsel and admonitions, and

instead of obedience there was voluntary submission." (Akerboom 2004, 59). Een laatste
verzet dat we terugvinden in bepaalde gemeenschappen is de omkering van de hiërarchie:
de arme, minstbedeelde, onwetende wordt vaak aangesteld om de taak als overste op

zich te nemen. Zo kennen we Jeanne Dabenton, de vrouwelijke leidster van de Franse
beweging Frères du Libre Esprit die door de Inquisitie in 1372 wegens ketterij wordt
veroordeeld tot de brandstapel. Ook Marguerite Porete, tevens lid van deze beweging

waarin geen pastors aanwezig waren maar het geloof dat elk individu in direct contact

stond met God, zal in 1310 veroordeeld worden tot de brandstapel als 'geloofsafvallige'.

2.1.3. Mystíek

De mystieke ervaring is onderscheiden van het pastorale waarbij de economie van
tekorten en verdiensten en het ondenvijs van het dogma en de waarheid centraal staan.

De mystiek hanteert een heel ander spel van waarheid en zichtbaarheid. De ziel moet zich
niet door een gewetensonderzoek en bekentenis zichtbaar en inzichtelijk maken aan een

pastor, maar ziet zichzelf. "Elle se voit elle-même en Dieu et elle voit Dieu en elle-même."

(Foucault 2004a, 216). De mystiek kent in geen enkel geval het gewetensonderzoek, noch

de bekentenis die de kerk vervat heeft in de biecht. Tevens ontsnapt de mystiek ook aan de
pastorale structuur van het onderwijs: het overdragen van de waarheid en de orthodoxie

van de leer. De ontwikkeling, die we in de mystiek terugvinden, gaat niet via de pastor die
het individu begeleidt naar God maar via de weg van paradoxen zoals licht-duister of
aanwezigheid-afwezigheid. Het geheim ligt precies in de blindheid: in de onwetendheid

die kennis is en in de kennis die een vorm van onwetendheid is. Het is een weg waarbij

men op zoek gaat naar God in een rechtstreekse communicatie van lichaam tot lichaam.
Een communicatie via de stilte: het in aanwezigheid brengen van het lichaam van

Christus.
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2. 1.4. De Schrih

Een vierde element dat we in tal van tegenbewegingen terugvinden is de Schrift. In het
pastorale staat de Schrift niet centraal. Het is te zeggen, het gaat in de eerste plaats om de
commentaar op en interpretatie van de Schrift. Bedoeld wordt dat de Schrift steeds
'gepresenteerd' wordt door de pastor. De traditie (tradere) is wat overgedragen wordt, met
name de commentaar, de presentatie, de interventie, het onderricht van de Schrift. Hier
gaan tal van verzetsbewegingen op inspelen: zij keren terug naar de Schrift zelf. Ze zien
het lezen van de Schrift zelf als een spirituele act. "En lisant le texte qui a été donné par
Dieu, et la compréhension qu'il en a, quand bien même elle est trouble, ce n'est rien
d'autre que ce que Dieu a voulu révéler de lui-même à I'homme." (Ibid., 217). Deze
spirituele act slaat op niets anders dan de 'acten of daden' waardoor het subject de
toegang krijgt tot een bepaalde manier van zijn. Het gaat hier over transformaties
waardoor het subject kan opgaan in het goddelijke zelf. De rol van de pastor is niet het
interpreteren van de Schrift. Hoogstens zal hij van commentaar voorzien wat duister en
onduidelijk is. Dit becommentariëren moeten we begrijpen als een spreken in de geest van
de Schrift (com-mentis~. We komen hier verder nog op terug.

2. 1.5. Eschato~ogie

Een laatste element betreft het geloof in het eschaton. In het christelijk pastoraat is het
einde der tijden het vooruitzicht waarnaar de kudde op weg is. Met de komst van Christus,
de Messias, is de eerste verlossing in de wereld doorgebroken. De volledige verlossing als
het opgenomen worden in Christus' heil is hetgene waar de kerk nog naar op weg is. "Zo
bevindt de kerk zich in een tussentijd. In haar komt het Rijk Gods al aanwezig, maar de
bede 'Uw rijk kome' zal in de Kerk weerklinken zolang zij pelgrimeert op aarde en uitziet
naar de grote manifestatie van Gods heerschappij op het einde der tijden." (de Groot
1956, 354). De rol van de pastor is het begeleiden van de kudde naar de voleinding der
tijden. Een andere vorm van bestuur zal de nadruk leggen op de voltrekking of vervulling
van God. God zelf voltrekt de tijd waardoor de taak of opdracht van de pastor wordt
opgeheven. Een andere vorm beroept zich op de leer van de monnik Joachim van Fiore
(1 132-1202). Hij distantieert zich van het pessimisme van Augustinus die de aardse wereld
als een zondige werkelijkheid aanschouwt. Voor Joachim is het mogelijk het geluk te
vinden op aarde en dat voor alle mensen. Dit wordt niet bereikt door het handelen van de
mens alleen, maar door de tussenkomst van het goddelijke. Naar de triniteit onderscheidt
hij drie fasen die hij als volgt definieert. Het eerste tijdperk is de periode van het Oude
Testament (~oge du Père): centraal staat de wet en de gehoorzaamheid van de mens aan
de gevreesde en straffende God, de Schepper. Het tweede tijdperk is de tijd van de Zoon
(~oge du Filsj. Het gaat hier over de periode waarin de openbaring van de wijsheid tot
ons is gekomen door de Christus, over de liefhebbende God die barmhartig is en de kerk
die deze boodschap verkondigt. Hier staat het Nieuwe Testament centraal. In het eerste
tijdperk is God zelf de pastor: hij alleen zorgt voor de kudde. Het tweede tijdperk wordt
gekenmerkt door Christus, de Goede herder en diens plaatsvervangende pastors: zij
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handelen in naam van God. De laatste periode, zo stelt Joachim is deze waarin de Geest
zelf naar de aarde afdaalt (I'age du Saint-Espri~. Deze Heilige Geest incarneert zich niet in
een profeet, zelfs niet in een persoon. Maar hij brengt de volle en ware begrippelijkheid
van de boodschap van God over aan ons allen: elke gelovige zal tot begrip komen en
een deeltje worden van de Heilige Geest. In dit tijdperk, zo stelt Joachim, hebben we geen
pastors meer nodig: alle gelovigen kunnen in dit spirituele tijdperk door deelneming aan
de Geest zelftot volle begrip komen van de waarheid.

2 1. 6. 'Conduire' en 'se conduire'

Deze tegenbewegingen tonen aan dat het pastoraat op verschillende punten in de
Middeleeuwen is aangevallen. Het gaat hier over elementen die fundamenteel niet
aanwezig zijn in het christendom. In die zin kunnen we dan ook zeggen dat het
christendom geen ascetische religie is, noch een religie van gemeenschap, van mystiek,
van de Schrift of de eschatologie (Foucault 2004a, 218). Maar anderzijds kunnen we met
Foucault ook niet zeggen dat deze elementen volledig afwezig zijn. Het zijn elementen die
zich ergens aan de marge of de buitenkant bevinden van het christendom. Hier ligt juist
een spanning die geleid heeft tot haar crisis zelf in de l bde eeuw. Het gaat om bewegingen
die telkens min of ineer andere wijzen voorstellen van hoe we onszelf moeten besturen (se
conduire). Waar de protestanten een soort van nieuwe structuur, alvast een andere dan de
pastorale wijze, nastreefden waarin men bepaalde exterieure elementen een plaats wou
geven, zullen de katholieke kerken met de Contra-Reformatie proberen om bepaalde
elementen van de tegenbewegingen op te nemen in hun eigen systeem. Het gaat hier in se
niet om absolute externe elementen die geleid hebben tot deze breuk, maar om de
inwerking van elementen die al behoorden tot de horizon van het christendom. Elementen,
immers, die steeds al dan niet verborgen lagen in de marge van het christelijke pastoraat.
Onze stelling is dat de grote religieuze crisis in de 1 bde eeuw, die ingezet is door het
christendom, geleid heeft tot een nieuwe manier van omgaan met de zichzelf, de a~Ander
en de wereld maar niet gevoerd heeft tot de ondergang van het pastoraat.

Maar, en dit lijkt ons belangrijk, het pastoraat omverwerpen zou wellicht niet
mogelijk zijn geweest. Daarmee bedoelen we dat deze bewegingen in se niet 'missionair'
zijn: ze voelen zich niet gezonden om het 'verloren schaap' te gaan zoeken en het te
bekeren tot de waarheid. Dat zou namelijk betekenen dat de werking van hun beweging
als een machtsrelatie is waarin er een pastor aanwezig is die zichzelf ziet als iemand die de
goddelijke waarheid bezit en zich gezonden ziet om ook de anderen, de schapen die
buiten de waarheid staan en dus seculier zijn ('zonder deze goddelijke waarheid zijn jullie
verloren') te bekeren. Dat dit missionaire elan niet aanwezig is, blijkt bijvoorbeeld uit de
bewegingen waarin de mystiek een belangrijk element vormt: de mystici zien zichzelf niet
als pastors of als mensen die zich geroepen voelen om anderen te bekeren tot een
waarheid. Integendeel, de enige waarheid die voor hen bestaat is de persoonlijke
Godsontmoeting.

Door de geschiedenis te herlezen vanuit de pastor analyseren we de 'crisis van
kerk' niet vanuit een ideologie, maar vanuit de crisis van het pastoraat zelf. Waar een
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ideologie bepaalde sociale, politieke of economische processen zoals bijvoorbeeld het
statuut van de vrouw, de economische marktontwikkeling, de loskoppeling tussen de
economie van de stad en het platteland, de verheffing of de verdwijning van de feodale
rente, het statuut van de stedelijke arbeider zal inroepen om de breuk te verklaren, tonen
we hier het omgekeerde aan, namelijk dat de pastorale macht of het besturen van mensen
zelf de deur heeft opengezet voor bepaalde conflicten (Ibid., 220). Niet vanuit een
bepaalde ideologie maar vertrekkende vanuit de strategie en de technieken van het
christelijke pastoraat hebben we de toegang willen lokaliseren tot deze ontwikkelingen,
processen en conflicten die uiteindelijk geleid hebben tot een verdere pastoralisering
buiten de kerk.

2.2. Het sola-scriptura principe, de catechismus en de school

De opstanden en het verzet hebben niet het gehele pastoraat omver geworpen maar een
ruimte geopend waarin de pastorale macht zich gaat ontwikkelen buiten de kerk. De
tegen-bestuursvormen hebben zo een nieuwe fase in de pastoralisering van de kerk
ingeleid die we situeren in de 1óde eeuw. De protestanten vormen de drijfkracht in deze
beweging. We hebben het hier over de Reformatie woarin Maarten Luther (1483-1546) de
centrale figuur is geweest. Luthers protest tegen de kerk zal leiden tot het sola-scri,otura
principe, dat de poorf openzet om aandacht te schenken aan scholing. Hier willen
aangeven hoe het pedagogische milieu zich op een bepaald moment zal verzelfstandigen,
gebruik makend van de pastorale macht.

2.2. 1. Sola scriptura en de pastoralisering van de kerk

De ergernis van Luther richt zich op de wijze waarop men omging met de biecht of de
'aflaatprediking'. Het gaat hier over praktijken waarin men, na een grondig
gewetensonderzoek, ging biechten en vervolgens de communie kreeg toebedeeld. Bij wijze
van penitentie hoorde men een 'goed werk' te verrichten. Wanneer men deze praktijk had
ondergaan, verdiende men een 'aflaat' (indulgentio): een bewijs van kwijtschelding van de
zonde.z58 Oorspronkelijk werden de aflaten gehanteerd als kwijtschelding van de kerkelijke
boete. Het gaat dus niet alleen om de vergeving van de zonde, maar ook om de kerkelijke
macht, met name de kwijtschelding van de voor God bindende zondestraffen. Zoals we
eerder hebben aangegeven kon de boetetijd wel enige tijd duren, een aflaat betekende in
deze context dan een inkorting van de boetetijd. In de verdere ontwikkeling van de
boetepraktijken hebben we duidelijk aangegeven dat de nadruk kwam te liggen op het
verwoorden ('belijden') van de zonden met als gevolg dat de boete of straf steeds maar
meer ingekort werd. De kern van de sacramentele macht van de biecht bestond erin het

ssa Cf. Hoofdstuk IV van de Codex luiis Cononici. Een aflaat wordt in canon 992 als volgt gedefinieerd: "Een
aflaat is de kwijtschelding voor God van een tijdelijke straf voor zonden die reeds wat hun schuld betreft uitgewist
zijn; de christengelovige, die in de goede gesteltenis is en aan zekere en welomschreven voorwaarden voldoet,
verkrijgt deze door de hulp van de Kerk, die als bedienares van de verlossing de schat van genoegdoening van
Christus en de Heiligen gezagvol beheerf en aanwendt."
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'verloren schaap' terug op te nemen in de kerk. Want de kerk als organisatie van het
christelijke pastoraat was de enige toegang tot het heil.

In de Middeleeuwen werd het pastorale bestuur versterkt: de pastor was niet alleen
de figuur die de macht had om vergeving te schenken doch ook tevens degene die de

macht had over de zondestraffen in de vorm van de aflaat. Aan hem kwam niet alleen de
macht toe te oordelen over wie een aflaat kreeg, doch ook welke boete verricht moest
worden. Steeds meer kwam echter de nadruk te liggen op het 'goede werk', in bijzonder in
de vorm van donaties aan de kerk. De kwijtschelding van de zonde werd steeds meer een

zaak van financiën; enkel aan hen die voldoende donaties schonken aan de kerk kwam
het heil toe. Of liever, in het innen van financiën zag de kerk een kans om haar eigen
grootmacht te versterken. In 1515 reisde Johann Tetzel rond met een aflaatbrief
uitgeschreven door paus Leo X ten bate van de bouw voor de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

Hierop reageerde Luther met 95 stellingen die hij sloeg aan de deur van de slotkapel in
Wittenberg. In één van deze predikt Luther dat het evangelie de ware schat is van de
kerk.259 Deze stelling is in de eerste plaats een aanklacht tegen een kerk die zich laat

verleiden door de 'wereldse dingen', waar de pracht en praal van de Sint-Pieterbasiliek
voor staan.260 Waar de kerk van die tijd vooral de rechtvaardiging zag in het doen van
goede werken ('donaties'), ziet Luther de rechtvaardiging als een vrije gave van God aan

de zondige en goddeloze mens. De rechtvaardiging slaat hier op de vrijspraak van de

schuld. Deze vrijspraak is niet aan de mens zelf: vandaar zijn protest tegen de
aflaatprediking. Luther geloofde niet dat de mens zijn eigen schuld kon afkopen. Slechts

de mens die gelooft, kan zich weer herenigen met Christus en in de juiste verhouding
treden tot God. Want enkel God kan de mens vrijspreken indien deze zich volledig
ondenverpt aan de wil van God. De mens mag niet zijn eigen wil en inzicht volgen, maar

dient zich te onderwerpen aan de wil van God. Deze wil van God kunnen we 'kennen'

door het evangelie, de enige ware bron van de kerk. Dit leidde tot de drie
grondbeginselen van wat later uitgroeit tot het protestantisme: sola gratia, sola fide en

solo scripturo. Alleen door de genade, het geloof en de Schrift kunnen we het heil

verwerven. Het is de derde peiler, sola sciipturo, die het grootste verzet pleegt op de kerk
of het pastoraat. Tot dan toe was de Rooms-katholieke kerk en haar kerkelijke traditie de
enige ware uitlegster van de Schrift. Het was de apologeet Irenaeus van Lyon die reeds

rond 190 in zijn Adversus haereses het primaatschap van de kerk benadrukte. In zijn strijd
tegen de ketterij, in het bijzonder de gnosis, stelde hij dat men zich niet moet beroepen op

de Schrift, die volgens de eigen fantasie kan uitgelegd worden, maar dat het noodzakelijk

is de enige en ware geloofsregels te volgen. Deze eenvoudige geloofsregels omschreef
Irenaeus als volgt: Rome is getuige, de bewaarder van de apostolische traditie en staat

boven de gezamenlijke kerken (Post 1962, 55). Deze kerk bevat het ware geloof,

25' Cf. Stelling 62: "De ware schat der kerk is het allerheiligst Evangelie van Gods heerlijkheid en genade." (Haar
1983, 126).
2~ Dat Luther het verafschuwde dai het geld van de aflaten diende voor de bouw van de Sint-Pietersbasiliek blijkt
duidelijk uit de stellingen 86 en 89: Stelling 86: "De paus heeft vandaag aan de dag nog groter vermogen don de
rijkste Croesus. Waarom bouwt hij dan tenminste deze ene Pieterskerk niet liever van zijn eigen geld dan van het
geld van zijn arme gelovigen2" (Ibid., 128). Stelling 89: "Wanneer het de paus dan toch meer om zieleheil don

om het geld te doen is, waarom suspendeert (- laten vervallen) hij dan nu de al vroeger gegeven brieven en
oflaten, die toch evenveel werking bezittenZ" (Ibid., 129).
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werkzaam onder de Heilige Geest, bewaart zij de apostolische traditie, de enige en ware
leer waaraan iedereen onderworpen is. Het primaat van de kerk van Rome betekent voor
Irenaeus niets anders dan dat Rome norm is voor het ware geloof.

Tegenover het primaatschap van Rome, stelde Luther dat niet de traditie maar wel
de bijbel of de heilige Schrift het hoogste gezag heeft. In tegenstelling tot de kerk pleit hij
voor een terugkeer naar de heilige Schrift.261 Opdat de mens zelf zijn eigen heil kon
nastreven, hoorde hij niet alleen toegang te hebben tot de kerk en de geloofstradities,
maar in het bijzonder tot de heilige Schrift. Met het oog op het eigen zieleheil was het
belangrijk dat de mens zelfde bijbel kon lezen. Dit sola scriptura-principe opende de weg
om aandacht te schenken aan onderwijs, in het bijzonder het leren lezen en
catechismusonderricht. Want slechts zij die toegang hadden tot de heilige Schrift - de
bijbel konden lezen en begrijpen - waren in staat het eigen zieleheil te verwerven. Luthers
nadruk op de eigen lezing en de toegang tot het geloof en de geloofsleer ontketende een
grote reactie op het christelijke pastoraat. Waar tot nog toe de kerk met haar de
geestelijken, de enige en ware behoedster was van de leer en vanuit deze autoriteit de
mens bestuurde, verschijnt met Luther het (catechismus)onderwijs als antwoord op de mens
die geproblematiseerd wordt als iemand die zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de
eigen redding. Of, vanuit een nieuwe invulling van het seculiere: het verloren schaap is het
domme schaap, het schaap dat niet de kennis heeft om zichzelf te kunnen redden.

2.2.2 Onderwijs en het probleem von het gesecularíseerde schoop

Onwetendheid van het evangelie en de Schrift betekende de onmogelijkheid gered te
worden; de verdoemenis. Onwetendheid en redding werden vanaf dat moment gezien als
elkanders vijanden, zo werd scholing een noodzaak.zó2 "The compelling assertion (which
had little or nothing of the medieval about it) that religious ignorance led to damnation
became an integral part of the outlook of the Christian elite." (Delumeau 1988, 147).

~b' De discussie over het leergezag (de apostolische traditie, de kerk en de Schrift) is een wezenlijk kenmerk van het
'christelijke pastoraot'. Dé theologie is het pastoraat, met name de leer of reflectie over het besturen van de
mensen of de pastorale macht. M. Gielis toont treffend aan hoe de Schrift versus de kerk ols bewaarster von de
Apostolische traditie geleid heeft tot de Reformatie. In de lijn van William van Ockhom formuleert Jean Gerson de
communis opinion van de 15de eeuw volgens M. Gielis als volgt: "Against Wyclif's followers, who said that they
wanted to rely on Scripture, he argued that the church, which is guided by the Holy Spirit, determines the meaning
of Scripture. (...) the church is no source of thruth, but may only procloim whot has long been handed down via
Scripture or tradition." (Gielis 2004a, 41). In de 1 bde eeuw wordt deze communis opinion over het leergezag
door bepaalde Leuvense theologen, zoals Adriaan Boeyens van Utrecht (paus Hodrionus VI), Jocobus Latomus en
Johannes Driedo op een subtiele wijze aangepast. "As alternotive to the Scripture principle that, in this view, was
favoured not only by Luther and the other Reformers, but also by Erasmus and his followers, Latomus placed "the
Gospel in the heart"as the ultimate norm. By this he meant the opostolic Tradition." (Ibid., 42). Precies op dot
moment wordt een breuk zichtbaar, díe ol vele eeuwen onderhuids aanwezig was.
2'2 Delumeau geeft twee historische gevolgen weer van het christendom in relatie toi het catechismus-onderricht.
Vooreerst meent hij te kunnen oantonen dat in die gebieden van West-Europa waar er een schrijfcultuur terug te
vinden is, dat precies doar het christendom veel sterker zichzelf heeft kunnen verzetten. Meer don met rijkdom is
het christendom verbonden geweest met een schrijfcultuur. Verder merkt Delumeou op dat zij die in de tijd van de
industralisatie de overbevolkte landelijke gebieden verlieten, het minst gecatechiseerd waren in Europa. Hetzelfde
geldt voor hen die bruusk van hei platteland naor de stad verhuisden om te werken, zonder opvong te kunnen
genieien van een 'porochie'. Afgezonderd van elke schrijfcultuur vergaten ze vaak het weinige dat ze op het
platteland meegekregen hadden (Delumeau 1988, 151-152). Dat de kerk de arbeidersklasse nooit helemaol
heeft kunnen inlijven in haar morele en spirituele discipline, za) later zichtbaar worden door het sociale verzet.
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Waar scholing in de Middeleeuwen slechts voorbehouden was aan een zekere elite -

geestelijken en hoflieden - werd vanaf dit moment scholing een zaak voor iedereen. Zo

kunnen we stellen dat met de Reformatie en Contrareformatie het ideaal van enkelen
gekeerd werd in het dagelijkse leven van iedereen. "The two Reformations, Protestant and

Catholic, took the kind of religion and religious observances by which we assess the

present situation out into the countryside, where the vast majority of the population lived."

(Ibid., 149). Door scholing werden ganse populaties van mensen, in bijzonder zij die
leefden op het platteland, thuisgebracht in het christelijke morele leven en handelen. Zo

werden er hulpmiddelen ontworpen opdat de geloofsleer voor iedereen toegankelijk zou

kunnen worden. Niet alleen de kerkelijke kunst (beelden, muurschilderingen,

afbeeldingen, liturgisch vaatwerk, ornamentiek en het kerkgebouw zelf), tevens het vertalen
van de bijbel in de volkstaa1263 alsook de catechismus zijn hier voorbeelden van.2~` De

geloofsleer neergelegd in de catechismus kon gemakkelijker opgenomen worden opdat

mensen vanaf nu in staat waren ze te lezen, zoniet zelf te kopiëren. Door de uitvinding van
de boekdrukkunst konden catechismussen als bijbelszó5 gemakkelijk verspreid worden en

zo toegankelijk gemaakt worden voor de grote massa. Maar het functioneren van de

catechismus kunnen we niet beperken tot een 'hulpmiddel' in het 'verspreiden van het

geloof'. Wat wij hier willen aontonen is dat de catechismus, als genre ontwikkeld door

Luther en overgenomen aan katholieke zijde door de theologen Petrus Canisius (1521-

1597) en Robert Bellarminus (1542-1621), niet zozeer een compendium is van
geloofsartikelen maar in de eerste plaats een pastoraal instrument om, zoals we in het

eerste hoofdstuk uitvoerig hebben geëxploreerd, zichzelf als object te nemen von reflectie
met een bepaald subject-zijn als effect. Door het catechismusonderricht werden mensen
massaal ingeleid in een pastorale wijze van zichzelf sturen waarbij het zonde-begrip ook

hier nog een strategische rol speelt. In het protestantisme ligt de nadruk op de

zelfondervraging of zelfonderzoek: het onderzoeken en ondervragen van het eigen
geweten op 'slechte daden en gedachten' of zonden. Bij de katholieken wordt deze

z63 Volgens Gielis woren sommige boeken zo overvloedig geïllustreerd dot ze gemakkelijk gebruikt konden worden
bij het geloofsonderricht van niet of weinig geletterden. Deze bijbels noemde men 'armenbijbels': "Een dergelijke
armenbijbel of Bib~ica pouperum geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het Nieuwe
Testament. Volgens hei principe van de typologische exegese, die sinds de kerkvoders algemeen aanvaard is,
worden daor dan de voorafbeeldingen uit het Oude Testament aan ioegevoegd." (Gielis 20046, 62).
~" Dit moeten we begrijpen vanuii de wellicht belangrijkste leerstelling uit de Reformotie: 'God lief te hebben met
al uw verstand'. Het is niet vreemd dat Luther de eerste ontwerper is van hef genre 'catechismus' in 1529. De
catechismus is een compendium van de chrístelijke geloofsleer. Hij was hoofdzakelijk bedoeld voor het schoolse
onderricht, als hulpmiddel voor de catechese. Waar men in het taalonderwijs leerde lezen, lag het doel van de
catechese erin zich te onderwerpen aan de geloofssstellingen. Een ondenverping die tot uitdrukking kwam in een
'moreel leven'. Het vraag-antwoordschema zorgde voor een eenvoudige, heldere en zokelijke structuur zodat ze
gemakkelijk toegankelijk is voor 'geschoolde' mensen. Niettegenstoande zijn Deutsch Cotechismus, later Grosser
Koiechismus genoemd, niet verscheen in het vroag-antwoord schema werd dit schema in vele andere
catechismussen klassiek. De belongrijkste en meest verspreide gereformeerde catechismus is wellichi de
Heidelberger Kotechismus (1563) (van der Vloet 2003, 33). Aan katholieke zijde is het de Jezuïet Peter Kanis,
beter gekend als Petrus Conisius, die in 1555 zijn cotechismus uitbrengt. Dit Nederlands meest gekende en
vertaalde boek verscheen onder koning Ferdinand en vormde tot de jaren '60 voor de katholieken de leidraod

voor het geestelijke leven van elke dag (cf. Begheyn 2005).
165 "Onder de eerste producten van de boekdrukkunst in de Nederlanden, de zogenaamde blokboeken - die niet

gedrukt zijn met losse letters die door de zetter in een raam zijn geperst maar met blokken waarin een bladzijde
ineens is uitgegraveerd - is een armenbijbel." (Gielis 20046, 62).
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problematiseringsvorm tot uiting gebracht in de confessie of het belijden en erkennen van
de zonden aan God.

Luthers weerstand tegen de aflaten-praktijk resulteert dus niet in een nieuwe
omgang met de wereld. Het ging eerder om een verdieping en verspreiding van de
postorale macht waarin de problematiseringsvorm van het geseculariseerde schaap
doorwerkt. Dit schaap wordt nu geproblematiseerd als de mens die ook zelf
verantwoordelijkheid draagt in de verwerving van het eigen heil. Het effect was dat in
naam van het heil elke mens belangrijk werd.

2.2.3. De catechismus als bestuursinstrument

Met Luther verschijnt de catechismus als het belangrijkste instrument in deze nieuwe fase
binnen de pastoralisering van de kerk. Catechismusonderricht is de pastorale praktijk
waardoor men alle mensen wil transformeren tot een subject dat in staat is zichzelf als
object te nemen van het eigen morele handelen om zo het eigen heil en verlossing te
verwerven. Teruggaand op de theologie van Augustinus worden in de talrijke
catechismussen die vanaf dat moment een enorme verspreiding en oplagen zullen kennen,
de nadruk gelegd op de 'moraliteit': de noodzakelijke onderwerping aan de codes of
wetten om het kwade te mijden en het goede te volbrengen. Zoals we verder zullen zien, is
de gehoorzaamheid en de volledige onderwerping aan de code een belangrijke sleutel in
de spirituele discipline die als effect heeft een bepaald subject-zijn. Vandaar ook
Delumeau's vergelijking van de catechismus met Mao's rode boekje: beiden zijn
instrumenten waarmee men grote delen van de bevolking inlijft in een bepaalde wijze of
manier van leven. Aan de hand van enkele vragen en antwoorden uit de Heidelberg
Catechismus266 willen we het pastorale hier verder in kaart brengen. De eerste vraag uit de
vraag-en antwoordstructuur geeft meteen de richting aan van het handelen van elke
gelovige: God. God's wil is het doel van elk leven, naar God moeten we ons leven
richten. "Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn
zonden volkomenlijk betaald heeft en mij uit alle heerschappij des Duivels verlost heeft, en
alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen
kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door
Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekerf, en Hem voortaan te leven van harte
willig en bereid maakt." In vraag twee wordt uiteengezet hoe we God kunnen dienen. De

z~ We baseren ons hier op de Nederlandse vertaling von de Heidelberger Catechismus (cf.
www.iheologienet.nl~catechismus.him). In de Heidelberger Catechismus zijn 129 vragen opgenomen,
onderverdeeld in 52 zondagen. Omdat we de proiestanten zien ols de kracht achter het catechismusonderricht,
bespreken we hier de Heildelberger Catechismus. Toch moeten we onmiddellijk opmerken dat het de catechismus
van Petrus Canisius is, die gezien de grote oplage een nog belongrijker instrument zal zijn. Deze catechismus is
geïnspireerd op het genre catechismus ontwikkeld door de protestanten: "Hij draagt zijn stof over in vragen en
antwoorden. Wat de inhoud betreft kiest Conisius ervoor de eigen identiteit van de katholieke kerk te presenteren.
Doarbij ziet hij ervan af zich af te zetten tegen de protestonten, een uitzonderlijke keuze in het midden van de
zestiende eeuw. De bronnen voor zijn theologie vindt hij hoofdzakelijk in de bijbel, aangevuld met teksten von de
kerkvaders en concilies. (...) Hij presenteert het geloof van zijn kerk in eerste instontie vnauit een vreugdevol en fier
besef ten oonzien van de rijkdom van zijn christelijke traditie." (Begheyn 2005, 426).
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drie 'stukken' geven meteen de opzet weer van de catechismus. Vooreerst moeten we door
zelfreflectie en zelfanalyse de eigen zonde en ellende in kaart brengen. Vervolgens moeten
we weten hoe we van deze zonden verlost kunnen worden, om dan ten slotte God
hiervoor dankbaar te zijn. Het laatste deel gaat hier uitvoerig op in. Op de vraag waarom
het gebed voor christenen nodig is, luidt het antwoord: "Daarom dat het voornaamste stuk
der dankbaarheid, welke God van ons vordert, en dat God Zijn genade en den Heiligen
Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden
daarom bidden en daarvoor danken." Het gebed dat 'God ons bevolen heeft' opdat
mensen zelf niet in staat zijn tot hun eigen verlossing is het Onze troder. (cf. vraag 1 19).
Maar het gros van de vragen hebben betrekking op de menselijke ellende; bedoeld wordt
de zondigheid van de mens en de wedergeboorte door de heilige Geest. Het sacrament
van de biecht en het doopsel zijn de instrumenten waardoor de mens opgenomen kan
worden in de christelijke gemeente. In verschillende vragen wordt geattendeerd op het
belang van de kerk of christengemeente voor het eeuwig leven. Zo luidt het antwoord op
vraag 54 wat men onder de heilige algemene christelijke kerk moet verstaan als volgt:
"Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot eeuwig leven
uitverkoren, door Zijn geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginnen
der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een
levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven." Dit lidmaatschap geeft toegang tot het
hemelrijk. Maar niet voor allen wordt het hemelrijk opengedaan: "Alzo, als volgens het
bevel van Christus, aan de gelovigen, allen en een eigenlijk verkondigd en openlijk
betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof
aannemen, waarachtelijk al hun zonden van God, om de verdiensten van Christus wil,
vergeven zijn; daarentegen allen ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren,
verkondigd en betuigd wordt dat de toorn God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt,
zolang als zij zich niet bekeren naar welke getuigenis des Evangelies God zal oordelen,
beide in dit en in het komende leven." (vraag 84). Opvallend is deze laatste zin: er wordt
uitdrukkelijk gesteld dat de gelovigen in dit leven dienen te handelen naar de wil van God,
om de toegang te verkrijgen tot het hemelrijk. Het belang van een waarachtig handelen in
dit aardse leven, blijkt eens te meer uit de talrijke vragen en antwoorden die gewijd zijn
aan de geboden en de wet. Slechts door de gehoorcaamheid aan de wet van God en de
geboden kunnen we ons keren van zonde en ons richten op het eeuwig leven. Deze
'goede werken' worden onder vraag 91 als volgt gedefinieerd: "Alleen die uit waar
geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden niet die op ons goeddunken of
op mensen-inzettingen gegrond zijn." De onderwerping aan de wet en de geboden moet
leiden tot de opheffing van de eigen wil om zo alleen Gods wil te kunnen volbrengen. In
tal van vragen wordt deze wil van God geduid als het navolgen van de geboden. Eerst
worden de vele geboden vernoemd, waarna ze dan achtereenvolgens worden verklaard.
Opmerkelijk is ook hier het belang van zuiverheid van gedachten en daden, dat we eerder
verbonden hebben met de christelijke seksualiteit. Ter verklaring van het zevende gebod in
vraag 109, lezen we: "Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo
wil Hij, dat wij ze beide heilig en zuiver bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden,
gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat de mens daartoe trekken kan."
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De pastorale bestuurstechnologie die zich assembleert in de school, eerst
zondagsscholen dan parochiescholen, zal zo grote delen van de bevolking initiëren in een
specifieke wijze van het problematiseren van zichzelf: zichzelf zien als persoon en subject
van eigen gedrag (Simons 2003, 84). De school, in het begin alleen het
catechismusonderricht, verschijnt als uitdrukking en instrument van een zeer specifieke
christelijke inspanning om het ideaal van de elite of geestelijke over te brengen naar alle
lagen en delen van de bevolking. Dit ideaal kunnen we niet anders omschrijven dan het
volledig onderbrengen van elke mens in een pastorale discipline waarbij mensen zichzelf
transformeren tot zelfreflectieve en zelfregulerende morele subjecten die verantwoordelijk
zijn voor het eigen heil. Maar precies met betrekking tot dit effect van het
catechismusonderricht, zal onderwijs tevens een staatsaangelegenheid worden.

2.2.4. Catechismusonderwijs in naam van de goede orde

Het ontbreken van (catechismus)onderwijs is voor Luther niet alleen nefast voor het eigen
zieleheil, doch ook voor de wereldse orde, die van goddelijke oorsprong is. Natuurlijk is
de inrichting van het onderricht, zoals we juist geduid hebben, onlosmakelijk verbonden
met de algemene verspreiding van het geloof - bedoeld wordt de inlijving in een pastorale
wijze van zelfsturing met het oog op de eigen redding. Maar dat Luther de overheden
aanspreekt op het belang van de scholen is ook vanuit de wereldse orde zelf te begrijpen.
"(...) das ist einer Stadt bestes und allerreichstes Gedeihen, Heil und Kraft, dass sie viel
feiner gelehrther, vernunftiger, ehrbar, wohlerzogener Burger hat." (Luther in Simons
2003, 80). Zij die geloofsonderwijs genoten hadden, waren tevens welopgevoede burgers.
Catechismusonderricht leidt niet alleen tot een bepaald mens-zijn, tevens draagt het bij tot
het burger-zijn. Deze boodschap klinkt door in Luthers tekst Rondschrijven oon de
Burgemeesters en Raadsheren von alle Steden der Duitse ~onden over het Oprichten en
Onderhouden von christelijke scholen in 1524. In 1540 hield hij een toespraak waarin hij
zijn verlangen uitdrukte dat de stedelijke overheid kinderen zou verplichten om school te
lopen (De Keyser 1958, 177).267 Want het kunnen lezen en begrijpen van de Schrift
betekent voor Luther het kunnen gevangen worden door Gods Woord. Een
'gevangenschap' die Luther omschrijft als een vroom en nederig leven. Deze vroomheid
(pietasj staat niet alleen borg voor het eigen zieleheil en voor de verspreiding van het
geloof, maar is ook een goede voedingsbodem voor wereldse belangen: de handhaving
van de 'goede orde' in de staat. Welopgevoede en morele burgers belangen ook de staat

~6' Niettegenstaande de volksschool zich eersi in Pruisen ontwikkeld heeft, gaat het niet lang duren alvorens ook in
Nederland en België een aantal scholen gefinancieerd werden uit gelden van de stoatskas. Naast deze openbare
scholen, woren er ook nog de bijzondere scholen die werden bekostigd uit de fondsen van een diaconie of
godshuis ('van de eerste klasse') of werden gedreven door particuliere kostschoalhouders of schoolmeesters ('van
de tweede klasse'). De confessionele (zoals katholieke) scholen komen voort uit de bijzondere scholen van de
eerste klosse. De bijzondere scholen van de tweede klasse verdwenen in de helft van de 19de eeuw van het toneel
(van Vugt 1994, 35). In het bijzonder ondenvijs zorgde dit voor aanzienlijke verschillen. Alleen scholen met
leerlingen uit meer welgestelde gezinnen konden schoolgeld heffen. Armenscholen, in de 19~` eeuw kosteloze
scholen, hieven geen of zeer weinig schoolgeld, tussenscholen een beetje. Het gevolg was dai in het bijzonder
onderwijs de burgerscholen en pensionaten de beste gebouwen en uitrusting hodden en ook de beste docenten
konden aantrekken.
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aan: bestuurbare burgers is een voonvaarde die bijdraagt tot een versterking van de staat
zelf (raison d'eto~j. Of, opdat de bevolking stuurbaar kan zijn, moet ze eerst opgevoed
worden tot gehoorzame onderdanen (Simons 2003, 81). Dat de ernst van de
onwetendheid van de bevolking vanaf dat moment ook een 'probleem' vormt voor de
staat, lezen we verder in een commentaar van een stadhouder op de aanwezigheid van
sommige mensen in Brugge: "great multitude of poor people ... knowing nothing of the
articles of faith and the commandments of god ... begging ... in the town and the
surrounding areas, and accompanied by a great number of children, whom they allow to
grow up in utter wickedness and stupidity, and in ignorance of the Catholic faith." (Van
Severen in Delumeau 1988, 151). Niet zozeer de arme maar de arme onwetende mensen
worden als problematisch ervaren in en rond de stad. Deze onwetendheid was eens te
groter bij de mensen die geen toegang hadden tot de katholieke dan wel protestantse
kerk. Het gaat hier niet alleen over de 'reizende mensen' (b.v. soldaten, emigranten,
zeevaarders, circus) maar ook over hen die leven in extreme armoede (b.v. zwervers,
bedelaars). Zo raadde een Parijs burger Louis XIII ooit aan om alle armen op te sluiten
opdat het de redding van miljoenen zielen zou betekenen die anders verloren waren door
het gebrek aan ondenvijs in de vrees voor God (Ibid., 151). Moraliteit was niet alleen een
religieuze zaak, het werd ook een overheidszaak: deugdzame burgers versterken de macht
van de staat. De venvijzing naar de opsluiting maakt duidelijk dat arme onwetende
mensen een probleem vormden voor de staat, en daarom maar beter onttrokken en
opgesloten konden worden. Met het oog op het behoud en de versterking van de staat,
zal deze aangrijpen op het ondervvijs, het protestantse en katholieke catechismusonderwijs,
als instrument om de goede orde te verzekeren.

Illustratief is tevens de Didactico Magna van Comenius (1592-1670). In dit grote
structuurplan voor onderwijs stelt hij de (voorloper van de) moderne school voor als een
moedertaalschool met godsdienst-realistische finaliteit en onder overheidszorg (De Keyser
1958, 212). Net als Luther deed ook Comenius in het laatste hoofdstuk een beroep op de
staat om het onderwijs of catechismusonderricht te kunnen bekostigen. Want de
transformatie van de mens tot een vroom subject was ook in het belang van de staat:
onderdanige en deugdzame burgers waren ook bestuurbare subjecten. Vele
'pedagogische' werken uit die tijd zijn geschreven in deze geest. Zowel aan
Reformatorische en Contrareformatorische kant, alsook bij de humanisten wordt er gepleit
voor een (armen)onderwijs door overheidszorg. Veel nadruk ligt op de zedelijke
opvoeding. Rekening houdend met de individualiteit moeten kinderen met de juiste maat
opgevoed worden vanwege de erfzonde. In dit leerproces dient er een juiste verhouding te
zijn tussen het verstandelijke en de zedelijk-godsdienstige opvoeding. Volgens de Keyser
ziet Philips van Marnix van Sint-Aldegonde deze zedelijke opvoeding als volgt: "Zij omvat
deugdgewenning zowel als het afleren van ondeugden, afleren door terechtwijzing, blaam,
(op eergevoel werken) en als 't moet handplak of roede (calvinistisch, strenger dan het
humanisme); deugd aanmoedigen door lof, bijval, genegenheid, beloning. Vooral letten
op zelfbeheersing, matigheid en soberheid." (Ibid., 182). Ook bij J. Locke zijn lof en
blaam de belangrijkste middelen tot deugd, wijsheid en welgemanierdheid. Maar vooral
zijn staatsrapport Report to the Board of T~ade over de oprichting van de wo~king school
als bestrijding van het pauperisme en jeugdverwaarlozing drukt precies deze specifieke
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binding uit tussen sturing van zelfsturingen: armen en jeugdverwaarlozing zijn een dreiging
voor de goede orde van de staat. Ook het werk van de Nederlander Joannes De Swaef,
met name zijn boek De geestelijke Queeckeríje ofte Trodaet van de christelijke
Opvoedinghe .der kinderen (1621), is een bijbels-realistische pedagogiek waarvan de
doelstelling luidde: 'tot Gods eere, het gemeene best van de Republijcke ende tot der
kinderen heyl.' (~bid., 244). De onwetendheid en 'plompheyt' werd ook de aanzet voor de
Nederlander Dirk Adriaenszoon Valcooch tot het schrijven van zijn Regel der Duytsche
Schoolmeesters die Prochiekercken in 1591 . Deze op rijm gezette regels beschrijven de
gaven en deugden van de onderwijzer, de strafmaat, de houding tegenover kinderen
alsook de inhoud van het onderwijs, namelijk de deugdzaamheid.

Aan Contrareformatische kant moeten we ook Petrus Canisius vermelden. Met zijn
repliek op de Lutherse catechismus, die op last van Philips II verplichtend werd voor alle
scholen, heeft hij dan weer het 'schoolregime' uiteengezet aan katholieke zijde: een
regime, zoals we hebben gezien, waar kinderen ingelijfd worden in een morele en
spirituele discipline om zo zichzelf te sturen tot een moreel en deugdzaam subject. Kortom,
het belang van de catechismus en het catechismusonderricht gedurende de vele eeuwen
hebben we niet verklaard vanuit een soort religieuze indoctrinatie maar vanuit het
samenkomen van een religieus probleem (geloofsverspreiding) én een politiek probleem
(de goede orde). Vanuit het feit dat wij allen (staat en kerk) het belangrijk vonden onszelf
te sturen als een individualiteit die verantwoordelijk is voor de eigen daden en op deze
wijze zich niet alleen voorbereidt op zijn eigen heil en verlossing, maar tevens bijdraagt tot
de versterking van de staat.

2.2.5. Besluit

Met Luther, de Reformatie en Contrareformatie is de populatie op een zeer specifieke wijze
een aangrijpingspunt geworden in de verspreiding van een spirituele discipline. Dat elk
individu (en dus niet alleen de elite) verantwoordelijk is voor het eigen zieleheil, heeft als
effect de inlijving van het volk in pastorale praktijken waarin mensen aan zichzelf werken
door zelfonderzoek en bekentenis. Vooral door het catechismusonderricht wordt deze
spirituele discipline overgebracht op het dagelijkse leven van grote delen van de
bevolking: elk moment van de dag moeten mensen aan het eigen zieleheil werken.
Daarnaast zet de pastoralisering zich ook verder via andere pastorale technieken en
praktijken die zich ontwikkelen naast en rond het ondenvijs: het bidden en dankgebed
voor het slapengaan alsook voor en na de maaltijden, het geregelde en geroutineerde
kerkbezoek, de afname van de biecht, enz. In deze praktijken wordt de individuele mens of
het geseculariseerde schaap geproblematiseerd als een iemand die zelf verantwoordelijk is
voor het eigen morele leven en zijn heil en er een pastor-leerkracht verschijnt die de mens
daartoe gaat helpen. Met de Reformatie en Contrareformatie is het 'religieuze'
overgebracht van de elite naar de hele bevolking. Waar we het religieuze, of liever de
pastorale macht eerst alleen gesitueerd hebben in kloosters, zien we nu dat het religieuze
ook werkzaam wordt buiten haar vertrouwde omgeving. "De klassieke pastorale
technieken uit de kloosters en kloosterscholen krijgen een hernieuwde tactische
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productiviteit in de 'christianisering' van de bevolking en later in de volksscholen." (Simons
2003, 95). Het (catechismus)onderwijs is niet alleen het antwoord op een religieuze
probleemstelling, met name de geloofsverspreiding. Tevens trekt ze steeds meer de
aandacht van de staat die in haar een middel gaat zien om de goede orde te verzekeren.

2.3. Het volksonderwijs of het besturen van het volk

Hoewel de aanvang van de 'onderwijsbeweging' in de 1 bde eeuw bij de Reformatie ligt,
bereikt ze in de 18de eeuw haar hoogtepunt: de 'populatie' of bevolking als probleem en
oplossing voor het besturen speelt dan een strategische ro1.268 Hier willen we het
volksonderwijs als effect van de koppeling tussen het pastoraal-pedagogische en het
bestuurlijk-politionele verder in kaart brengen. Met Simons en Hunter kunnen we stellen
dat het 'piëtisme' en het 'cameralisme' hier een belangrijke rol spelen (Simons 2003, 86-
87; cf. Hunter 1994, 58). Het 'piëtisme' en het 'cameralisme' zijn twee bewegingen die
het belang van ondenvijs voor het volk benadrukten als een zelfstandige entiteit die
georganiseerd is en in stand wordt gehouden door de overheid. We bespreken ze elk
afzonderlijk.

Het piëtisme, dat teruggaat op het Latijnse pietos dat vroomheid betekent, is een
beweging waarin devotie en liefde voor God het centrale principe vormen. Hoewel deze
beweging ontstaan is in het Calvinisme, kent ze onder het Lutheranisme haar grootste
expansie. Gemeenschappelijk met de Lutherse leer heeft ze het verzet tegen de dorre
leerstellige geloofsprediking en het uiterlijk voor-waarhouden van de belijdenis. Gelovend
in de genade van God, leggen de piëtisten de nadruk op het beleven van het geloof inet
hart, mond en daad en op de spirituele, innerlijke transformatie. Philip Jacob Spener
(1635-1705), de stichter van het piëtisme verzamelde zijn parochianen in de collegia
pietatis rond gebed, de schriftlezing en het oefenen van het zelfonderzoek. Hun roeping
lag in het zich afzonderen van de wereld en het doden van aardse lusten, want enkel zo
konden de vruchten van het geloof en de liefde worden voortgebracht (de Groot 1956,
652). In deze geloofsgemeenschappen was de religieuze individuele spirituele ervaring
belangrijker dan de aanvaarding van het credo of de geloofsbelijdenis. Maar deze
beweging had vooral een aanzienlijke invloed op sociaal vlak, met name de armenzorg.
Hier ging men er niet van uit dat zorg, kennjs en opleiding269 de arme kan helpen om uit
zijn marginale positie te komen. Armoede werd hier nu eenmaal als een onvermijdelijk en
natuurlijk verschijnsel beschouwd. Er werd aan de kinderen duidelijk gemaakt dat de

2~ Hier moeten we iwee opmerkingen maken. Vooreest dat het volksonderwijs of trotksschule als effect van de
koppeling tussen hei pastoraal-pedagogische en het bestuurlijk-politionele geografisch ontstaan is in Pruisen en
dat naar dit onderwijsmodel ook de rest van Europa zich gericht heeft (ci. Hunter 1994, xvii). Ten tweede, dat
vooral de protestanten (Luther maar ook de Piëtisten) een belangrijke rol hebben gespeeld in het onistaan en de
verspreiding van de moderne school. Illustratief is W. Ratke (1571-1635). In de geest van het protestantisme
benadrukt Ratke het belang van ondenvijs, onafhankelijk van de kerk en georganiseerd door de stoat. Maor deze
door de staoi ingerichte volksscholen zijn niet seculier. Zo stoat er geschreven in de eerste Schulordnung "Es
sollen, so viel móglich, alle Kinder, Knaben und Mógdlein, mit allem Ernst und Fleiss zur Schulen gehalten werden,
damit sie je zum wenigsten, nebenst dem heiligen Catechismo, christlichen Ges6ngen und Gebeten, recht lemen
lesen und etwas schreiben." (Ratke in Simons 2003, Sb).
z69 Naast leren schrijven en rekenen stond vooral de catechismus, die vertaald werd in de volkstaal, op het
programma.
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standen door God gewild zijn en ze hun lot daarom met tevredenheid dienden te
aanvaarden (Vervoort 1978, 40). De zorg voor de armen ligt niet in het wegwerken van
de sociale ongelijkheid maar in de vorming van de wil: de innerlijke piëteit of gezindheid,
bedoeld wordt ijver, vlijt en inzet waarmee men zijn positie inneemt binnen zijn eigen stand
(Simons 2004, 87). Hier speelt de gehoorzaamheid een belangrijke rol: de innerlijke en
vrijwillige gehoorzaamheid wordt benadrukt boven de uiterlijke gehoorzaamheid aan
bepaalde autoriteiten. Het is de pedagoog August Hermann Francke (1663-1727) die in
zijn zoektocht naar een gevoelde, in tegenstelling tot een dogmatische en rationele
godsdienstbeleving, in Dresden Spencer leert kennen (De Keyser 1958, 240-242).
Francke's volksonderwijs werd geïnspireerd door de piëtistische vroomheid en
innerlijkheid. In dit volksonderwijs stond de eer van God centraal die men door middel
van de gemoedsrust kon verkrijgen. De vorming van het verstand richt zich naar een
christelijke 'klugheif, die De Keyser als volgt omschrijft: "Daartoe moet gelet worden op
alles wat zal helpen om de aandacht gaande te houden: afwisseling, één ding tegelijk,
toezicht, simultaan nemen der leerlingen maar niet te talrijk, weten te wijzen op het
werkelijk merkwaardige." (Ibid., 240). Want slechts de vorming van het verstand biedt de
gelegenheid ervaring op te doen. Het is deze ervaring, aangevuld met de geschiedenis,
die de ware bruikbare en levende kennis wordt: "Steeds moet men er op uit zijn, de ware
gronden der handelingen, de juiste motieven aan te tonen, en de juiste gezindheid bij te
brengen. Het is nodig en behoort tot de christelijke wijsheid, voorbereid te zijn op de
gevaren en de verleidingen." (Ibid., 240). De vorming van de wil is onlosmakelijk
verbonden met de vorming van het verstand. Hierbij worden verschillende middelen
ingezet waarvan het aanschouwelijke oproepen van deugd en ondeugd, het actief
verwerven van de drie hoofddeugden (waarheidsliefde, gehoorzaamheid en vlijt) de
belangrijkste zijn. De discipline speelde bij Francke een zeer grote rol, namelijk als
'toezicht en waakzaamheid'. Toezicht verwijst naar de controle over de aanwezigheid en
alle activiteiten van de leerlingen, de inspectie alsook de sterke organisatie van het
instituut. De waakzaamheid komt tot uiting in het naar juiste waarde beoordelen van elke
kind. Best is het de karakters te leren kennen en de sancties individueel aan te passen,
schrijft De Keyser over Francke's tuchtmaatregelen (Ibid., 241). Eerder dan het
gehoorzamen aan een uitwendige autoriteit waar de handhaving van lijfstraffen of fysische
strafmaten een grote rol speelt, merken we hier een innerlijke gehoorzaamheid op. Deze
innerlijke gehoorzaamheid gaat gepaard met een individuele controle en toezicht alsook
om andere vormen van straffen: straffen worden uitgevaardigd om het karakter bij te
schaven. Zoals we verder zullen zien, liggen hier opmerkelijke gelijkenissen met het
schoolwezen van de katholieke pedagoog J. B. De la Salle. Besluitend kunnen we stellen
dat dit onderwijs een eerste aanzet tot een spirituele praktijk was waarin individuen
getransformeerd werden tot gehoorzame, gedisciplineerde en vlijtige mensen.

Ook in de beweging van de cameralisten wordt de bevolking geproblematiseerd,
zij het in relatie tot de staat: in naam van de goede orde. Het beklemtonen van de
functionaliteit van de bevolking, problematiseert bepaalde bevolkingsgroepen zoals
armen, werklozen, arbeiders, zwervers. Zij vormen een 'gevaar' voor de goede orde.
Verwijzend naar Foucault's Geschiedenis van de woanzin en de 'eis tot internering' voor
hen die niet productief waren, geeft Simons aan hoe de cameralisten de 'goede orde'
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begrijpen. De bevolking wordt geproblematiseerd in termen van productiviteit: "de
bestuurbare subjecten worden geobjectiveerd als een productieve totaliteit bestaande uit
deugdzame, arbeidende individuen." (Simons 2003, 89). Arbeid is voor de cameralisten
een cruciaal aspect voor de goede orde alsook voor de sterkte van de staat. Ook deze
beweging grijpt aan op het volk: scholing tot deugdzame en vlijtige productieve burgers.
Belangrijk is hier de notie 'vlijt' die wijst op de arbeidzaamheid van de mens.

Door in te gaan op het piëtisme en het cameralisme hebben we aangetoond dat in
naam van de goede orde, het pastoraal-pedagogische en het bestuurlijk-politionele
gekoppeld worden aan elkaar in het onderwijs. In naam van de goede orde richt het
volksonderwijs zich vooral op de effecten van de armoede die de maatschappelijke orde
konden bedreigen zoals ongeloof, misdaad, zedeloosheid, luiheid, opstandigheid. De
functie van het volksonderwijs was de handhaving van de orde, rust en welzijn in de staat.
De opstandige arme diende opgevoed te worden tot een 'nette' arme: "een persoon die
weliswaar arm was maar voldoende kennis en morele ruggengraat bezat om goed voor
zichzelf en zijn gezin te kunnen zorgen, om zijn godsdienstige plichten na te komen, om
ijverig te werken, om slechte gewoonten te vermijden en zich in het verkeer met anderen
bewust te zijn van zijn nederige plaats en van het belang van maatschappelijk rust." (van
Vugt 1994, 31). Het volksondenvijs was voor de staat een bestuursinstrument in naam van
de goede orde. Het stond ervoor garant dat elke mens, in het bijzonder de arme die tot
dan toe uitgesloten was van enige vorm van onderwijs, zichzelf kan transformeren tot een
'deugdzaam subject' dat én verantwoordelijk kon zijn voor zijn eigen redding én bijdroeg
aan de bestuurbaarheid van de staat. '~lia scholing, en met name volksondenvijs en
zondagsscholen, worden grote delen van de bevolking geïnitieerd in een specifieke wijze
van problematiseren van zichzelf, zichzelf zien als persoon en subject van de eigen
gedragingen, gehoorzamend aan bepaalde regels en verantwoordelijk voor het eigen
doen en laten." (Simons 2003, 84). Maar niet alleen de staat had belang bij deze morele
mens. Ook de Piëtisten vallen terug op ondenvijs als een bestuursmiddel om een
religieuze mens te vormen; iemand die vitblinkt in gehoorzaamheid en moreel gedrag.

2.4. Besluit

Door in te gaan op de tegen-bewegingen hebben we aangetoond dat de crisis van het
pastoraat niet veroorzaakt werd door externe factoren, maar dat het in de eerste plaats
een interne zaak was. Het pastorale bestuur zelf, dit wil zeggen de wijze van zichzelf te
gedragen, werd in vraag gesteld: 'Comment se conduire?' Maar deze crisis heeft niet
geleid tot de ondergang van de pastorale macht. Integendeel, de functie van de kerkelijke
institutionalisering (het besturen van mensen) werd vanaf dat moment tevens ontwikkeld
buiten de kerk, namelijk in de school (en de staat). Vooral de protestanten hebben
bijgedragen tot het ontwikkelen van een pastoralisering buiten de kerk. Maar deze
pastoralisering buiten de kerk is niet enkel te verklaren vanuit een religieus probleem.
Haar kracht lag tevens in het feit dat ook het politieke milieu in scholing een antwoord zag
op een nieuw probleem, namelijk het besturen van een populatie of totaliteit van mensen.
De individualiserende macht van de pastorale macht wordt in de school gekoppeld aan de
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totaliserende macht van het politieke milieu. Dat wil zeggen dat de school als pastoraal-
pedagogisch milieu gaat functioneren als een instrument dat een type van subjectiviteit en
individualiteit levert waarop het bestuur in naam van de staatsraison en de goede orde
kan aangrijpen. Met de notie 'dubbele binding' wordt deze relatie uitgedrukt: een
individualisering door pastorale technieken en een totalisering door de politieke sturing.
De pastorale zorg voor de christelijke zielen en het politieke milieu zijn dus twee milieu's
die in de 18de eeuw aangrijpen op de populatie en zo gaan bijdragen aan het ontstaan
van de (moderne) school (Hunter 1994, 74).

Ook de pastoraaltheologie verschijnt in deze ruimte als een probleem en
oplossing. Bij de reorganisatie van de hogeschoolstudies in de Oostenrijkse erflanden
onder keizerin Maria Theresia wordt de pastoraaltheologie voor het eerst als een
zelfstandige discipline ingevoerd met de 'pastor-leerkracht' als object van reflectie (Arnold,
Rahner, Schurr 8~ Weber 1966, 42).270 "Deze zag in de 'bedienaar van de godsdienst' een
beslissende factor voor de opvoeding, in zover hij namelijk als 'dienaar en beschermer van
de godsdienst' tegelijk moet zorgen voor de destijds hoog aangeslagen burgerlijke orde
en zedelijkheid." (Ibid., 43). De pastoraaltheologie als zelfstandige discipline is een
'seculiere' wetenschap. Niet alleen doorheen gehoorzaamheid en onderwerping aan de
wil van God bestuurt de pastor-leerkracht de mens in naam van het Koninkrijk van Gods,
maar ook op een stichtende pastorale wijze. Anders: de pastoraaltheologie verschijnt als
effect van de pedagogisering van de pastorale macht waarin naast het besturen in naam
van het hiernamaals nu ook het hiernumaals (de wereld of soeculum) de inzet vormt voor
pastoraal handelen. Dat de pastor handelt én in naam van deze wereld én in naam van
een andere wereld maakt van de pastoraaltheologie een hybride wetenschap. In het
pastoraal-pedagogische milieu gaan we ons nu verder verdiepen.

3. HET PASTORAAL-PEDAGOGISCHE MILIEU

Het pedagogische milieu institutionaliseert zich in de school vanaf het moment dat de
schoo) haar eigen werking duidt vanuit de pastorale macht. Precies daarom kunnen we de
school ook zien als een fase binnen de pastoralisering van de kerk. De relatie tussen de
herder en de kudde wordt in de school verder belichaamd in de relatie tussen de

~'o Een eerste concept van deze nieuwe theologische opleiding vinden we in het hervormingsplan van de
benedictijnenabt Fronz Stephan Routenstrauch dat in 1774 door de keizerin werd goedgekeurd. Een korte
samenvatting van dit schema vinden we in het Handboek voorpostorooltheologie. Dit grondplan geeft oan dat het
nieuwe leervak vooral gericht is op 'praktische' kennis. Het gaat hier in het bijzonder over de regels die de postor
moet naleven in de zielzory. De drie delen gaan vervolgens over de drie plichten die de zielzorger moet nakomen:
de plicht als leroar, als middelaor en als geestelijk leidsman. Het eerste deel gaot uitvoerig in op de plicht van het
onderrichten. Hier wordt ingegaan op de juiste methode van het onderrichten (katechese) en het wezen von de
christelijke godsvrucht. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de manier waarop men een goede preek moet
schrijven en de wijze van voordragen (predikatie). In een laatste punt wordt uitvoerig ingegaan op wat we eerder
de 'sacramentele macht van de jurisdictie' hebben genoemd: het gaat over de pastorale wijze met betrekking tot
de 'besmette' schapen. In een volgend deel staat de pastor centraal als bekleder van de 'pastorale machten'.
Vanuit het perspectief von bestuurlijkheid goat het om de sacramenten als instrumenten voor de heilseconomie.
Hier gaat dus niet over een theoretische reflectie op de zeven socramenten, maar om de kemvragen woarmee het
pastoraol in zijn begin mee gekweld werd: wie mag de heilige sacramenten toedienen, hoe kunnen we
voorbereiden en welke ceremonie moeten we honteren. In een laatste deel wordt uitvoerig ingegaan op de pastor
ols geestelijke leidsmon.
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leerkracht en de leerling. In deze relatie verschijnt de pastor-leerkacht als iemand die een
bepaalde expertise bezit om de leerling conform deze kennis (of de wereld) te sturen.
Gezien hij steeds aangrijpt op de leerling die nog niet in de totaliteit of de wereld staat,
verschijnt de school ook als een nieuwe fase in de secularisering (en houdt ze die tevens in
stand). Want in deze pedagogische relatie verschijnt de leerling steeds tegenover de pastor
als een 'geseculariseerd schaap' dat nood heeft aan hulp in naam van het binnenwereldse
heil. In wat volgt willen we dit pastoraal-pedagogische milieu verder in kaart brengen.
Onze aandacht gaat uit naar het pedagogische weten, alsook de hervormde pastorale
technieken waarlangs dat weten zich in praktijk brengt met een bepaalde individualiteit als
effect.

3.1. Het pastoraal-pedagogische weten

Om het pedagogische weten omtrent het individualiseren en subjectiveren te duiden,
moeten we eerste de epistemologische breuk weergeven, dit is de overgang van het
voorklassieke weten naar de klassieke épistèmé. Waar in de Middeleeuwen de 'similitudó
het paradigma van de wetenschappelijkheid vormt, gaat vanaf de 17de eeuw de
'voorstelling' deze rol innemen.27 De vraag gaat hier uit naar het pedagogische probleem
als effect van deze epistemologische breuk.

3.1. 1. Similitudo en de 'uiiwendige'mens

In de Middeleeuwen alsook in het begin van de Renaissance staat de 'similitudó 2n

centraal. Deze overkoepelende term geeft de relatie aan tussen het Boek van de Natuur
en de bijbel. Alles in de wereld is een teken of manifestatie van God. Zo is de mens beeld
van God en de schepping een spoor tot God. Als men dus goed zoekt in de schepping,
dan vindt de mens God. De schepping of de wereld is een netwerk waarin verwijzingen
zitten naar God. Deze wereld is een afspiegeling van de goddelijke wereld. Dit betekent
echter dat er geen onderscheid is tussen het 'teken' en de 'betekenis', maar dat ze als
gelijken zijn. "Signum en significatum zijn van een exact dezelfde natuur: allebei
wederzijdse gelijkenis." (Decorte 1989, 34). De woorden venvijzen niet naar iets in de
werkelijkheid, maar zijn de werkelijkheid zelf. Als een open boek waarin de waarheid
schuilt, kan men ze ontcijferen en aan elkaar onthullen via analogie en gelijkenis. Want de
verborgen waarheid moet zichtbaar gemaakt worden. Daarvoor heeft men een
'merkteken' nodig, dit is een andere gelijkenis. "Similitudo is een onzichtbare vorm van
datgene wat vanuit de diepte van de wereld de dingen 'zichtbaar', 'herkenbaar' maakt,
maar opdat deze onzichtbare relatie tussen de dingen in het licht gebracht zou kunnen
worden, is er een zichtbaar merkteken nodig dat haar uit haar diepe onzichtbaarheid

27 Voor het uiteenzetten van deze epistemologische breuk vallen we tevens terug op 1. Decorte, De woonzin van
het inlelled (1989) en Simons 2003, 91-100 die beiden géinspireerd zijn door de 'archeologie van het weten'
van Foucault uitgewerkt in zijn boek Les mots et tes choses.. une orchéotogie des sciences humoines (1966) (Vert.
'De woorden en de dingen: een orcheologie van de menswetenschappen').
272 In de similitudo onderscheidt Decorte een viertal hoofdvormen van hoe gelijkenissen zich ontplooien:
convenientio, oemulatio, analogio, sympothia. Voor een verdere duiding: Decorte 1989, 29-32.
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haalt." (~bid., 33). Waarheid is er, maar niet altijd even zichtbaar. Ze heeft nood aan
verheldering. Waarheid neemt hier letterlijk de vorm aan van de gelijkenis (Simons 2003,
92). Het waarheidscriterium voor dit merkteken of gelijkenis, is het geloof. De goddelijke
genade is de kracht om tot een goede verheldering of tot inzicht te komen.273 Naast
Augustinus, alsook de profeet Jesaja, kunnen we met Decorte ook verwijzen naar het
Anselmiaanse motto: "Ik geloof opdat ik tot inzicht zou kunnen komen."

De wetenschap, Decorte volgend, is dus het opsporen van gelijkenissen, dit is van
de betekenis van de dingen. Gezien de feiten zijn geopenbaard (of toch degene die we
nodig hebben) moet de mens zich enkel concentreren op de feiten en hun geestelijke

betekenis. De meest eminente uitdrukking van deze wetenschap zijn de oneindige
commentaren of de tekstuitleggingen op de Schrift door de eerste monniken en theologen.
In het commentaar gaat men op zoek naar zoveel mogelijk gelijkenissen. Wat de theoloog
doet is de boodschap of de wil van God onthullen die al aanwezig is gesteld in de bijbel.
Wetenschap betekent niet iets uitvinden of een nieuwe betekenis toevoegen. Haar taak is
slechts het belichten van Gods boodschap die al geopenbaard is. Ook hier kunnen we

een parallel trekken met de profeten. Net zoals de profeten niet zelf spreken maar een
medium of werktuig zijn voor God, ook zo spreken de commentators en de monniken niet

zelf: God spreekt in zekere zin tot hen. "Vandaar de anonimiteit van de auteurs, de
resignatie waarmee ze achter hun werk terugtreden, de overgave waarmee het subject
volledig door de behandelde stof geabsorbeerd wordt: er is maar één auteur, n. God, en

daarnaast zijn er alleen maar bescheiden, tastende interpretatoren." (Decorte 1989,
22).274 De Schrift als het woord van God (significatum) bevindt zich in deze gelijkenis op
hetzelfde niveau als God (signum) waarnaar het verwijst. "De neerslag van de

middeleeuwse wetenschappelijke activiteit is dan ook te vinden in de ontelbare, eindeloos
lang uitgesponnen commentaren op commentaren van commentaren op de bijbel (d.i. de
Schrift, de kerkvaders, de Sententiën van Petrus Lombardus) en het boek van de Natuur

(d.i. de natuurwetschappelijke en filosofische werken van Aristoteles, en het hele corpus
van de Griekse en Arabische commentaren)." (~bid., 35). De bijbel had hier een
uitgesproken 'arcanisch' karakter: het Woord van God is gesloten, ontoegankelijk,
geheimzinnig en mysterieus (Decorte 1998, 360). Het feit dat de bijbel opgesteld was in
het Hebreeuws, het Grieks of het Latijn gaf blijk van dit arcanische karakter. Het

27 Hier tekent zich de volgende verhouding tussen theologie en filosofie af. De filosofie wordt hier de ancillo
theologiae, de dienstmaagd van de theologie. Eerder hebben we erop gewezen dat de functie van de filosofie
(phitosophio) in de Oudheid, de levenskunst of het besturen von mensen in de vroege Middeleeuwen
overgenomen werd door het pastoraot. Maar daarmee is de filosofie niet verdwenen. Zoals de filosoof Hadot
aantoont, heeft ze zich een ondere functie toegeëigend. Haar taak bestaat erin om op een originele manier een
nieuwe systematische en abstracte constructie te bedenken om het universum te verklaren. Maar de filosofische
activiteit of reflectie is 'begrensd', ze gebeurt onder de suprematie von de theologie: "Omdat de bijbel verder de
'feiten' bevat, bepaalt het geloof niet alleen het uitgangspunt van de filosofische bezinning, maar ook rechtstreeks
de resultaten ervan; d.w.z. het geloof bepaalt niet onmiddellijk welke antwoorden gegeven moeten worden op
bepaalde vragen, maar alvast wel welke antwoorden nietgegeven kunnen worden op die vragen, omdat ze nl. in
strijd zijn met de 'feiten'." (Decorfe 1989, 24). Dat God niet bestaat, kan geen conclusie zijn van een filosofische
reflectie. De dwaas uit de Psolm 13, 1 die dit beweert is'waanzinnig': hij stelt zich buiten de waarheid.
274 Het gebed in het begin en aan het einde van de tekst, stoat in relatie tot God. Woar in de smeekbede de hulp
en de genade van God gevraagd wordt om waordig medium te zijn, drukt het donkgebed de voltooiing van de
opdracht uit (Ibid., 22).
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commentariëren en beluisteren van de Schrift verwijzen, zoals we ook in een eerste deel
even hebben aangehaald, naar het goddelijke en sacrale karakter.

Waar de middeleeuwse theologie zich enkel richtte op het verklaren van teksten,
het lezen van kerkvaders alsook de teksten van Plato en Aristoteles, wil de scholastiek de
filosofie en de theologie in één systeem of inethodiek brengen. Ook hier blijft dus de
gelijkenis doorwerken. De antieke literatuur krijgt een plaats binnen het geheel van
commentaren en geschriften.275 De taak van de natuunvetenschapper-theoloog bestaat
erin de onzichtbare en vertroebelde werkelijkheid transparant te maken. Want de wereld is
immers een wereld van tekens. Vandaar de prioriteit van het geschreven over het
gesproken woord. God heeft in de wereld tekens geschreven, die de theoloog moet
ontcijferen. "De natuur is 'legendd: de dingen die gelezen moeten worden." (Decorte
1989, 37). De taal of het gesproken woord staan tot de wereld in analogie. Ze hebben
echter een symbolische functie, geen signifiërende of verwijzende kracht. Woorden
representeren niet de wereld, maar stellen deze aanwezig; ze openbaren en presenteren
de wereld. De symbolische functie van de taal ligt in de veelheid van talen en daarmee
gepaard gaande de veelheid van gelijkenissen.2'6

Vanuit de analogie tussen het Boek van de Natuur en de bijbel stelt zich de
pastorale problematiek. Binnen de gelijkenis venvijst de schepping naar de oorsprong en
het doel van wat is. Hoewel ze ernaar verwijst is de uitdrukking ervan nog niet adequaat.
De zonde, zoals we met Augustinus hebben gesteld, is daarmee alles dat in de richting
gaat van hoogmoed waarbij de mens zichzelf de wet stelt. Maar God wil de orde
herstellen door de menswording van het Woord, zijn eigen Zoon. Door de eerste komst
van Christus wordt de mens inwendig verlost. Zo kan hij met de toestand van de genade,
de sacramenten en de kerk het eeuwige heil verwerven. Immers, de 'economie van het
heil' heeft een bepaalde doelooaaak: de mens die capabel is zijn eigen heil te bereiken.
De mens hanteert deze aarde of schepping als een middel om zijn eigen heil te bereiken.
De tekenen van God in de wereld zijn een spoor naar het einddoel, het zieleheil of de
volmaaktheid. Augustinus geeft aan dat ook de schepping goddelijk is: hij manifesteert zijn
eigen wil door tekenen en wonderen in de wereld. Het transparant maken van de tekens is
de wil van God zichtbaar maken. Enkel door de gehoorzaamheid en de volgzaamheid
aan de wil van God, kan de mens het heil verwerven. Vanuit deze beweging als 'een op
weg zijn naar een doel, een zich actualiserende potentialiteit, onvolmaaktheid' laat het
pastorale zich duiden. De pastor, zo hebben we gezien, grijpt aan op de wil tot zieleheil
van de mens. Deze beweging in de kosmos valt maar stil op het monent dat de inwendige
orde van de kosmos hersteld wordt en de verlossing (soteriologie) voltooid. Dit is met de
tweede komst van Christus (eschatologie). Slechts dan komt de wil of het verlangen tot
rust: de ziel kan rusten als het einddoel of de volmaaktheid (entelechie) bereikt is. In de
gelijkenis tussen de natuurlijke orde en de heilsorde voltrekt zich een proces van verstoring

~75 Net zo worden de Artes Liberates binnen deze canon geploatst. De artes liberoLes of de zeven vrij kunsten
bestonden uit het Tnvium (grammatica, rhetorica, dialectica) en het Quodrivium (arithmetiek, ostronomie, muziek
en geometrie).
2'6 "De taal heefi een symbolische functie, nl. de komsi van het Kruis ofwel de verlossing aankondigen, maor niet
door de signifiërende krocht von de woorden zelf (sinds Babel hebben de woorden hun signifierende krocht
grotendeels verloren, op het Hebreeuws en enkele uitzondering (. ..) na), wel door de materiële veelheid van de
talen en de gelijkenis die ze oproepen." (Ibid, 37).
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(erfzonde) en orde (verlossing) die complementair en antithetisch zijn. In de beweging naar
de orde verschijnt de wereld als teken (wil) van God. Om Gods wil beter te leren kennen,
moet men de orde of de schepping bestuderen. Maar men dient ze tevens te respecteren
en in stand te houden. Ingrijpen in de orde betekent, wat erin ligt, Gods wil, verstoren. Het
niet respecteren van de orde is de grootste zonde: het is ingaan tegen de wil van God.
Terzijde, dat de staatsraison als atheïstisch bestempeld werd, laat zich vanuit dit weten
verklaren. Door in te grijpen in de natuur van de mens verstoort men de scheppingsorde
waarin God zich geopenbaard heeft. Het politieke besturen of het ingrijpen op de natuur
van de staat (in de wereld) is het werk van de duivel.

Alles is een teken en verwijst naar iets anders, dus ook de mens. Deze mens wordt
geproblematiseerd als teken. In de vroegklassieke periode speelt dan ook de 'uitwendige'
mens een voorname rol. De manier waarop men zich gedroeg en kleedde maakte de
mens tot individu. Net zoals we de 'zorg voor zichzeif' niet kunnen duiden als een
psychische of geestelijke toestand, is 'vroomheid' evenmin te omschijven als een innerlijke
toestand of inentaliteit (mens~mentis: geest). Beiden zijn wijzen van zich presenteren als
een individu. Het gaat hier over het fungeren in een netwerk van uitwendige tekens waarbij
de tekens niet verwijzen naar innerlijkheden, maar deze met het teken samenvallen. "Er
kan wel gesproken worden van een gelijkenis tussen het 'viterlijke' (de daden) en het
'innerlijke' (de deugden), maar enkel omdat zowel daden als deugden zich op een zelfde
niveau bevinden; het zijn tekens." (Simons 2003, 93). Een daad is dus niet de
veruitwendiging van een deugd of innerlijke toestand, net zomin als de deugd het teken is
waarnaar uiterlijke daden verwijzen. Eerder hebben we verwezen naar (de daad van)
onderwerping en gehoorzaamheid als een deugd. De daad zelf is de deugd. Zoals de
daad venvijst naar de deugd, zo verwijst de deugd naar de daad. Maar ze zijn telkens
tekens van de wil van God. De subditi, zij die zich volledig onderwerpen en gehoorzamen
aan de ander, zijn teken van God. Hun eigen zelf verloochenend, maken ze plaats voor
Gods wil. Ook in de exomologèsls staat de daad, het publiek erkennen als zondaar, op
hetzelfde niveau als de deugd. De openbare status van de zelfvernietiging is ook deugd en
verwijzen naar God: ze doen afstand van zichzelf om Gods wil te kunnen openbaren.
Waar in de exomologèsis de zelfverloochening slaat op het publiek zichtbaar maken van
zichzelf, zal de exagoreusis aangrijpen op de venvoording van het zelf. Maar ook hier gaat
het niet om een innerlijke daad. In het verwoorden van het innerlijke staan de daad en de
deugd op hetzelfde niveau, namelijk de zelfverloochening als het teken (van de wil) van
God. De zelfverloochening is de verloochening van de eigen wil, het lichaam of het
'vlees'. Het lichaam moet getransformeerd worden tot 'het lichaam van God'. Met Simons
kunnen we stellen dat opvoeding vooral als inzet had het transformeren van het
uitwendige; het gedrag en het lichaam. Ook de relatie tussen leermeester en leerling
moeten we op dit niveau van het uitwendige plaatsen: centraal staan de lichamelijke
houdingen en gedragingen. Want het transformeren van het vitwendige is aangrijpen op
het lichaam. De 'les' van Johannes ligt in de fysieke inspanning. De daad of het begieten
van de stok tweemaal per dag, is de deugd. De daad en deugd heft de eigen wil van
Johannes op en kan zo teken van God worden. Andere voorbeelden van technieken en
instrumenten die inwerken op het lichaam zijn de geselpraktijken of het straffen met de
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roede.Z" Ook de middeleeuwse lespraktijk werkt in op het lichaam. Hierover zegt Decorte:

"De middeleeuwse universiteit kende allerlei vormen van, soms zeer levendige, disputatio

of discussie. Maar de eigenlijke les is een Jectio: de magister zit op een stoel met een boek
vóór zich (de bijbel, een werk van Augustinus of Aristoteles, de Sententiën van Petrus

Lombardus), dat hij voor zijn studenten becommentarieert. De magister geeft lezing van

(lectio) en commentaar bij (commentum) de tekst van een derde, die altijd afwezig is."

(Decorte 1998, 386). Net zo als de magister slechts een medium is om de (transcendente)
waarheid over te dragen27B, net zo grijpt hij ook aan op de toehoorder om zich te

ondenverpen aan de waarheid en alzo zelf in de waarheid te kunnen staan. Want de

waarheid van de bijbel (of het geloof) was de mogelijkheidsvoorvvaarde tot discussie.
Immers de gewone gelovigen 'lazen' de bijbel niet, ze kregen er hooguit een selectie van
fragmenten uit te 'horen'. Denk in dit verband ook terug aan de stiltebanketten van Philo

van Alexandrië (cf. supr~.
Dit weten komt ook tot uitdrukking in het pastoraal-pedagogische denken waarin

het 'uitwendige' wordt geproblematiseerd. Scholing behoorde in de Middeleeuwen slechts

toe aan een bepaalde elite (clerus, adel en hoflieden). Door opvoeding en onderwijs werd

men in staat gesteld zichzelf te veruitwendigen: de wijze waarop men zich gedroeg en
handelde verwees tevens naar de stand waartoe men behoorde. In het middeleeuwse

ridderbeeld gelden vooral de strijdbaarheid en hoofsheid als idealen van opvoeding. In de

vroege Renaissance zal ook de 'geleerdheid' een grote rol spelen. Maar deze moeten we
nog begrijpen als "het bijbrengen van een gecultiveerde, individualistische en nieuw-

adellijke menselijkheid, als een sieraad van de persoon." (De Keyser 1958, 159). Dit

zelfde ideaal is ook aanwezig in de humanistische Latijnse middelbare school (gymnasium)

die zich richtte tot de adel en de hogere burgerij. Het ideaal van de gentleman of de

honnête homme wijst op de verfijnde omgangsvormen en het Latijn als voertaal. Ook in

de kloosterorden richt men zich op de uitwendige mens. Hier is het 'pedagogische' de
transformatie van het zondige (uitwendige) lichaam ('vlees') of de stotus innocentiae tot

een volmaakte status (het lichaam van God).

3. J.2. De representotie en de 'innerlijke' mens

De analogie en ontcijfering van de wereld wordt vanaf de 17de eeuw opzijgeschoven voor

de klassieke épístèmè. In plaats van de analogie of de gelijkenis, staat hier de
'voorstelling' of 'idee' centraal. Op het niveau van de gelijkenis, zo hebben we gezien,

verschillen het signum en significatum niet van elkaar. De woorden representeren niet de

dingen in de werkelijkheid, maar zijn de 'dingen'. Het geven van commentaren als het

zichtbaar maken van de betekenis van de dingen, was dé wetenschap van de

middeleeuwen. De epistemologische breuk situeren we dan wanneer de middeleeuwse

aandacht van de commentaren op de (commentaren van de) Schrift overgaat in een

presentatie van de wereld. Waar de gelijkenis een bron van vergissing is, gaat de

~" Voor een duiding van deze fysieke lijfstraifen venvijzen we verder naar Foucault's studie, Surveiller et punir
(1972).
z'8 Net zoals een tekst begint met een smeekgebed en eindigt met een dankgebed, zo is dot ook het geval met de
les.
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voorstelling fungeren als een directe weergave van de dingen en woorden (Simons 2003,
95). Niet de gelijkenis is de bemiddelaar maar het teken en het betekende worden op
elkaar betrokken. Orde ontstaat niet vanuit de analogie, maar vanuit het aangeven van
identiteiten en verschillen.279 In deze ordening van tekens en betekenissen speelt de
'verbeelding' een grote rol. Door de verbeelding kan men, Simons volgend, op zoek gaan
naar gelijkenissen om te komen tot een orde van identiteiten. In het analyseren van de
voorstelling (rationalisme) als in het analyseren van de natuur (empirisme) ligt de
verbeelding als een poging 'kennis' te funderen in het 'ik'.280 Waar eerst de bijbel als
geopenbaarde waarheid de centrale plaats in nam, gaat deze rol vervuld worden door het
'ik'. Illustratief is de heliocentrische theorie van Nikolaus Copernicus, die door Galileo
Galilei verder is onderzocht. Omdat de natuurlijke orde niet meer analoog is met de
heilsorde, ontstaat er een ruimte om het universum te denken als een voorstelling.
Wetenschap als het zichtbaar maken van een gegeven of al geopenbaarde waarheid,
gaat over in het uitvinden en creeëren van nieuwe kennis. De waarheid is niet gegeven,
maar moet gemaakt worden door de voorstelling.

Woorden krijgen hier een nieuwe functie: een representatiefunctie. Waar het
geschreven woord (commentaar of de Schrift) uit zichzelf iets presenteerde, namelijk het
ding waarnaar het verwees, wint nu het gesproken woord en de kritiek aan belang. "Het
commentaar zoekt in de geschreven tekst naar verborgen en enigmatische diepten, terwijl
de kritiek precies de functie van de taal als wijze van voorstellen (en dus de problematiek
van de waarheid) onder de loep neemt." (Ibid., 98). Met Decorte kunnen we zeggen dat
het lezen van het heilige boek een voorrecht was van een kleine kaste van speciaal
daartoe opgeleide theologen. De 'exegese' van de bijbel bestond in de tekstuitleg en het
commentaar waarbij men opzoek ging naar verborgen diepten: het zichtbaar maken van
de geopenbaarde waarheid. Wanneer echter het woord en het ding van elkaar
onderscheiden worden, komt ook de Schrift op zichzelf te staan. De Schrift presenteert niet
meer het goddelijke, maar is een (menselijke) representatie ervon. De theologie gaat zich
vanaf dan toeleggen op het probleeem van de waarheid of de ware kennis van God die
niet gegeven is, maar nog 'uitgevonden' en 'voorgesteld' moet worden. Het betreft hier de
'kennis' die gesitueerd wordt op het niveau van de voorstelling.281 Theologen geven geen
commentaar, maar zoeken naar ideeën en voorstellingen van het goddelijke. De
epistemologische breuk heeft als effect dat wat velen duiden 'als het toegankelijk worden
van de Schrift.' Het ontnemen van het goddelijke (arcanische) karakter van de Schrift,
betekent dat het een bron wordt van creativiteit. De tekens of tekst worden niet meer

2'9 Hier kunnen we met Simons verwijzen naar Descartes' ideeënleer: 'Voor Descartes moet kennis vertrekken uít
elementaire kenniseenheden ('ídées daíres et dlstínctes'). Deze eenheden moeten geordend worden ( het belang
von de methode of mathesis), hetgeen mogelijk is omdat de idee precies verwijst noar het ding en noar andere
eenheden." (Simons 2003, 95).
z~ Hoewel de mens een grote rol speelt in het ordenen van voorstellingen en analyseren van de wereld, kunnen
we nog niet spreken van een ( 'modern') subject waarin de ware kennis gefundeerd wordt. Dit veronderstelt een
nieuwe transformatie die we verder aangeven.
ze' Ook hier krijgt de religieuze ervaring een andere duiding. Dat aon de theologie vaak verweten wordt een
rationale wetenschap te zijn, enkel nog in staat de religieuze ervaring te 'denken', is ons inziens een effect van
deze epistemologische breuk: de ervaring van 'in de goddelijke waarheid te staan' gaat over noar een
bemiddelde ervaring: een ervaring van het goddelijke door de voorstelling in de wereld. In een tweede deel, zullen
we deze ervaring verder duiden vanuit de onder ( cf. Levinas: 'het gelaot van de ander'). Hier gaat de postmoderne
theologie een grote rol spelen.
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ontcijferd vanuit de gelijkenis, d.i. openbaar gemaakt door iets dat erop lijkt. Het

ontcijferen van de tekens of het vatten van de zin (hermeneutiek) gebeurt nu door middel

van de voorstelling. Een tekst verwijst naar iets anders. Dat betekent dat de taal en de
werkelijkheid van elkaar gescheiden worden. 'Hermeneutiek' gebeurt dus hier niet meer

door analogie, maar door de tekens terug te voeren naar de context (of werkelijkheid)

waarnaar ze verwijzen. Wil men de betekenis van de tekens (tekst) achterhalen, dan moet
men op zoek gaan naar de werkelijkheid (context) die ze voorstellen.

Illustratief voor deze epistemologische breuk waarbij 'gelijkenis' overgaat in

'voorstelling' is de transsubstantiatieleer. Deze term zou het eerst gebruikt zijn door

Hildebert (1056-1 133) en door het Vierde Concilie van Lateranen overgenomen om de
transformatie van de substantie of wezenverandering te duiden. De werkelijkheid van
brood en wijn gaat over in de werkelijkheid van Lichaam en Bloed van Christus, terwijl de

uiterlijke kenmerken van brood en wijn aanwezig blijven. Na de consecratie wordt Jezus
Christus (door middel van de gelijkenis) aanwezig gesteld in brood en wijn. Waar de wijn

en de beker de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus aanwezig stellen, gaat

steeds meer de vraag uit naar de wijze van verandering van brood en wijn in het lichaam

en bloed van Christus. Niet dat Jezus aanwezig wordt gesteld maar hoe we deze
aanwezigheid moeten voorstellen wordt een probleem.

Verder kunnen we ook stellen dat in de klassieke épistèmé de bijbel, alsook bijbelse
kunst en ander religieuze afbeeldingen, het goddelijke representeren. Het zijn middelen
('voorstelling') om de wanordelijke wereld op een ordelijke en goddelijke wijze voor te

stellen. Ook de pastor (pastor-leerkracht) wordt opnieuw geproblematiseerd: hij heeft een

stichtende betekenis. De pastor presenteert niet God door in de waarheid te staan, maar
representeert 'de goddelijke wereld'. Zijn representatiefunctie wordt in pedagogische
termen geduid als het 'voorbeeldige' of het stichtende karakter. Hier is de notie 'heilig'

een belangrijk gegeven. 'Heilig' slaat hier op een toestand van opperste zedelijke en
innerlijke deugdzaamheid. Heiligheid wordt hier geproblematiseerd vanuit het innerlijke.

Dit in tegenstelling tot de vroegklassieke periode waar heiligheid geproblematiseerd werd
vanuit het uitwendige: het opheffen van het zelf om in de (goddelijke) waarheid te stoan.282

De overgang van het vroegklassieke weten naar de klassieke épistèmé hebben we,

met Decorte en Simons, geduid als een verschuiving van de gelijkenis naar de voorstelling.

Hier komen de woorden en de dingen in een nieuwe relatie te staan: ze worden van
elkaar gescheiden. De dingen presenteren zich niet meer in de wereld, maar worden door

de woorden (voorstelling) gepresenteerd. De vrije ruimte om het 'ik' te denken is een effect

van de scheiding tussen de woorden en de dingen. Met Simons kunnen we aangeven dat
in deze klassieke periode de pedagogische problematiek zich stelt in de eigenlijke of
moderne betekenis: "Wanneer kennis is gesitueerd in de voorstelling dan is er enerzijds het

probleem welke kennis (en voorstellingen) over te dragen, en anderzijds hoe dit kan

gebeuren." (Ibid., 97). Het kind wordt geproblematiseerd als iemand die zelf tot inzicht
moet komen. Om tot een geordende wereld te komen moet de lerende kennis en

voorstelling van die wereld verwerven. Hiermee verbonden, Simons volgend, is dat de

zeZ Het Hebreeuwse woord kodosj heefi niet met zedelijkheid en innerlijke deugdzaamheid te maken maor wijst op
de 'andersheid'of het radicaal 'gescheiden zijn van'. Bedoeld wordt God als het rodicale andere dat buiten het
zelf ligt en waar de mens op gericht is.
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leerstof geen autoritaire waarde meer heeft. Opdat de woorden en teksten niets meer (uit
zichzelf) presenteren, moet de wereld bemiddeld worden. Leerstof fungeert hier als een
middel - een middel tussen de wereld en het ik. Het is de mogelijkheid opdat de lerende
de wanordelijke wereld op een ordelijke manier kan voorstellen (cf. taalonderwijs). Maar
dat betekent ook dat in de opvoeding de wereld geen kracht meer heeft om zichzelf te
presenteren, maar gepresenteerd moet worden. Hier ontstaat een relatief zelfstandig
pedogogisch probleemveld met de voorstelling ('leerstof') als een probleem en oplossing.
Als effect van de problematisering van opvoeding zal in de 19de eeuw de pedagogische
wetenschap zich ontwikkelen. Enerzijds als een oplossing voor de (goddelijke) wereld die
zichzelf niet meer kan presenteren en anderzijds als een probleem van de voorstelling of
de constructie van deze (goddelijke) wereld. Ook de theologie ontplooit zich ten volle om
de voorstelling van God te denken.

Tijdens de Reformatie en Contrareformatie, in het bijzonder in het Piëtisme moet
niet het 'uitwendige' getransformeerd worden, maar vormt de 'innerlijkheid' van het kind
het aangrijpingspunt. Kinderen moeten door zelfdiscipline en zelfreflectie zelf tot inzicht
kunnen komen. "Maar zoals met name in het Piëtisme duidelijk wordt, moet elke vorm van
uitwendige controle en toezicht op de lerende overgaan in een vorm van zelfdiscipline
door introspectie en zelftoezicht." (Ibid., 99). Pastorale-disciplinerende technieken grijpen
aan op het'innerlijke' en maken het mogelijk kinderen te transformeren tot zelfstandige en
deugdzame praktische (christen-)mensen, waar vlijt en moraal naast relevante inhouden
de belangrijkste peilers zijn.

3.1.3. Besluit

De epistemologische breuk is onlosmakelijk verbonden met een verzelfstandiging van de
pedagogische problematiek: de problematisering van het kind. Opdat de dingen niet
meer uit zichzelf spreken, wordt het kind geproblematiseerd als een instantie die zelfkennis
moet opdoen (mits de hulp van een pastor-leerkracht) om zo de wereld te kunnen
ordenen. Toch moeten we erop wijzen dat het kind nog niet geproblematiseerd wordt als
een subject. Het kind staat maar centraal in zoverre het voorstellingen nodig heeft om de
wereld te ordenen of tot inzicht te komen. Waar we scholing in de Middeleeuwen geduid
hebben als een transformatie van het 'uiterlijke', kregen we vanaf de 17de eeuw een
verspreiding van de pastoraal-pedagogische discipline die aangrijpt op de 'innerlijkheid'
van het kind. Deze overgang van het uitwendige naar het innerlijke betekent een nieuwe
breuk: de inzet is niet de zelfverloochening of de verloochening van de eigen wil maar de
versterking van het zelf door de innerlijke wil te richten op de waarheid. De technieken en
instrumenten die aangrijpen op de 'innerlijke wil' van het kind om de 'wil te breken', zijn
het object van analyse in het volgende punt.

3.2. Uiteenzetting van de morele en spirituele discipline

Om de morele en spirituele discipline uiteen te zetten, nemen we als voorbeeld de
Jezuïeten alsook de Broeders van de Christelijke scholen (Simons 2003, 83-85; De Keyser

169



1958, 183-185. 234-237). Aan de wieg van de Jezuïeten of de Sociëteit van JezusZa3
staat Ignatius van Loyola28d (1491~1495-1556). Van Ignatius' hand zijn de Geeste~ijke
Oefeningen. In zijn eerste aantekening (Ignatius 1) geeft Ignatius zelf weer wat we onder
deze Oefeningen moeten verstaan: "Onder die naam van geestelijke oefeningen verstaat
men elke wijze van gewetensonderzoek, overweging, beschouwing, mondeling of inwendig
gebed en andere geestelijke werkzaamheden, zoals verder zal worden gezegd. Want zoals
wandelen, stappen en lopen lichamelijke oefeningen zijn, zo ook noemt men geestelijke
oefeningen elke wijze om de ziel voor te bereiden en te stemmen tot het afleggen van alle
ongeregelde neigingen en, nadat deze afgelegd zijn, tot het zoeken en vinden van de
goddelijke wil aangaande de regeling zijns levens, tot zaligheid der ziel." (Hellings 1953,
2-3). In deze oefeningen staat het gewetensonderzoek centraal: het is de ziel bevrijden van
allerlei ongeregelde neigingen opdat de weg naar God vrij gemaakt wordt. Slechts door
deze spirituele oefeningen, bereikt de mens gehoorzaamheid en de onderwerping aan de
wil von God. Van deze oefeningen hebben we gezegd dat ze de bestuurswijze zijn van het
christelijke pastoraat. Het zijn technologieën waardoor het (innerlijke) zelf
geproblematiseerd wordt: oefeningen die de mens in staat stellen over zichzelf te
reflecteren en zo zichzelf te transformeren tot een bepaald individu.

In 1548 keurde paus Paulus II in zijn Postorolis oKicií cura de Geestelijke
Oefeningen goed en prees ze "als zijnde vol vroomheid en heiligheid, zeer nuttig en
heilzaam voor de stichting en geestelijke vooruitgang der gelovigen en spoorde alle
christenen aan er een godvruchtig gebruikt van te maken." (~bíd., XIII). De Geestelijke
Oefeningen vertolkten een spirituele en morele discipline die door de Rotio Studiorurr~as
zal overgebracht worden naar de school. Het gaat hier over het 'eerste eigenlijke leerplan
voor het middelbare onderwijs en de theologische studiën uit de geschiedenis der
opvoedkunde.' (De Keyser in Simons 2003, 83). Ook Augustinus had een Ratio Studiorum
geschreven, maar deze verschilde in velerlei opzichten van deze van de Jezuiëten. Het
belangrijkste verschil is dat het plan van de Jezuiëten niet zoals dat van Augustinus alleen
geschreven was voor het onderricht binnen de kloosterorden, maar vanuit de Reformatie
zal ingezet worden voor de christianisering van de bevolking. Hierin ligt precies de
kernactiviteit van de Jezuiëten: het verspreiden van een spirituele en morele discipline die
voordien steeds gebonden was aan de kerk en kloosters naar alle mensen. Deze
verspreiding gebeurde in een snel tempo gezien de massale oprichting van
Jezuïetencolleges in diverse landen. In 1584 wordt het eerste Jezuïetencollege opgericht in
Messina in Sicilië. Toen Ignatius stierf zouden er 33 college's opgericht zijn en zes stonden
klaar om open te gaan. In 1749, enkele jaren voor de Franse Revolutie, telden de

ze3 De gemeenschap omschrijft zich met de naam 'Compógnia de Jesus'. Het Spaanse woord 'compágnid kan
zowel een gezelschap of sociëteit uitdrukken als de militaire betekenis van regiment. Waar men in het Frans alsook
in het Latijn deze dubbele betekenis heeft bewaard (Compognie de lésus of Societos Jes~ heeft men in de
Nederlandse vertaling gekozen voor de eerste betekenis: de sociëteit of gemeenschap. Door de nadruk ie leggen
op de tweede betekenis - regiment of besturen - willen we oantonen dat we de Jezuiëten niet begrijpen als reactie
tegen de Reformatie, maor dat de verspreiding van hun 'regiment' waarvan de Geestelijke Oefeningen de basis
vormen, te verstaan is vanuit de Reformotie zelf.
z~ Ignatius von Loyola is de Latijnse naom voor Inigo Lopez de Loyola.
ses Onder Rotio Studiorum verstaan we de officiële uitgave van de Rotio Alque Institutio Studiorum Societotis ~esu
van 1599, die de eerste keer privaat uitgebracht is in 1586 en herzien is geworden in 1591. De definitieve tekst
werd bindend in 1603 en bleef 'geldig' tot 1832.
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Jezuïeten over de hele wereld al 669 instituten.286 In de Ratio Studiorum wordt op een zeer
gedetailleerde wijze het pastoraal-pedagogische milieu, dat zich geïnstitutionaliseerd heeft
in de school, beschreven. Daar willen we nu verder op ingaan.

In de Ratio Studiorum vinden we een opsomming van diverse regels terug. za'

Regels voor de provinciaal of het hoofd van een kloosterprovincie, regels voor de rector,
voor de leerkrachten al naargelang het vak dat ze onderwijzen, voor de prefecten maar
ook regels over de wijze van examinering en de prijzen die toegekend kunnen worden.
Verder kunnen we opmerken dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen hogere
studiejaren en lagere jaren. Zo kunnen we de regels lezen van de diverse professoren van
de hogere studiejaren alsook de regels voor deze van de lagere jaren. Deze diversiteit aan
regels berust op het 'vak' dat ze onderwijzen. Op het programma van de hogere studies
staat de Heilige Schrift, Hebreeuws, scholastieke theologie, gewetens-casussen, filosofie,
moraalfilosofie en wiskunde. In de lagere studies wordt retorica, klassieke talen en
grammatica onderwezen. Zowel de lagere studiejaren als de hogere studiejaren worden
vertegenwoordigd door een prefect. De verantwoordelijkheid van de algemene prefect
gaat in het bijzonder uit naar de ontwikkeling van het karakter van de leerlingen. De
prefect van de lagere studies is verantwoordelijk voor de discipline. Tevens moet hij de
leerkrachten bijstaan met advies. Beiden prefecten assisteren de rector, het hoofd van de
school, in het dirigeren en besturen van de school. Maar de rector bestuurt niet alleen,
ook het corrigeren behoort tot zijn taak: zo moeten de leerkrachten het straffen en de
strafmaten aan hem overlaten. In het ergste geval kan de rector de leerling wegsturen van
school. Hoewel het bestuur van de school toegewezen wordt aan de rector, wordt er in de
Ratio Studiorum tevens uitdrukkelijk verwezen naar de provinciaal. Het gaat hier over het
hoofd van de kloosterprovincie die verantwoordelijk is voor de aanstelling van de
professors en leerkrachten maar in de eerste plaats toekijkt dat het belangrijkste doel van
de school wordt nageleefd: "Het is de belangrijkste opdracht van de Sociëteit van Jezus
om jongeren te onderwijzen in elke soort van kennis die valt onder het instituut. Het doel
van ons onderwijsprogramma is het leiden van mensen naar de kennis en liefde van onze
Schepper en Verlosser. De provinciaal moet daarom elke inspanning doen om te
verzekeren dat het gevarieerde curriculum het resultaat produceert dat onze roeping van
ons vraagt." (Ratio Studiorum, 1 (1)). De provinciaal is verantwoordelijk voor een
onderwijsprogramma dat leidt tot de liefde voor God. Vanuit deze algemene doelstelling is
ook de concrete taak van de rector te begrijpen: "De redors belangrijkste aangelegenheid
zou moeten zijn de spirituele ontwikkeling van de jonge mensen, toegewijd aan zijn zorg.
Maar hij zou elke inspanning moeten doen om de doelen te bereiken die de Sociëteit in
gedachte heeft met betrekking tot de stichting en leiding van de school." (Rotio Studiorum,
14 (1)). Deze spirituele ontwikkeling betreft in concreto de morele training die leidt tot
vroom christen-zijn. Sterker dan de vakken en de geloofsleer die onderwezen moeten
worden, wordt er aandacht besteed aan de technieken zelf: aan de praktijken of morele

2~ In 1773 zol deze activiteit bruusk verstoord worden wanneer Paus Clemens XIV de orde van de Jezuïeten
verbiedt. Het zal maar in 1814 zijn dat onder paus Pius VII de Sociëteit van Jezus weer officieel door de kerk
erkend wordt en haor rechten terugkrijgt.
~87 De vermelde regels zijn een eigen vertaling van de Engelse standaardvertaling van de Ratio Studiorum door
Allan P. Farell, S.J.
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trainingen waarin de jongere getransformeerd wordt tot een vrome christen. In diverse
regels wordt beschreven hoe we deze praktijken moeten verstaan. Zo lezen we in de
algemene Regel voor de leerkrachten over de noodzaak van het gebed aan het begin van
elke les, de controle op de dagelijkse aanwezigheid van elke jongere in de mis, het
reciteren en produceren van de christelijke geloofsleer. Maar ook het belang van de biecht
wordt duidelijk onderlijnd: "Hij [de leerkracht, i.g.] moet er vooral op aandringen dat de
leerlingen hun dagelijkse gebeden opzeggen, in het bijzonder de rozenkrans of de kleine
attenties aan de Heilige Maagd, hun geweten elke avond onderzoeken, frequent en
devoot het sacrament van de biecht en de heilige eucharistie ontvangen, om slecht gedrag
te vermijden, onvolkomenheden te haten en de deugden passend voor een Christen te
cultiveren." (Ratio Studiorum, 62 (5)).

De regels of instructies in de Ratio Studiorum gaan niet over de inhoud van de
vakken en de geloofsleer~88 maar gaven zeer gedetailleerd de organisatie van de eerste
katholieke school weer. Ze beschreven de regels waaraan men moet gehoorzamen, de
geroutineerde praktijken alsook de persoonlijke discipline die men zichzelf moet opleggen.
Het gaat hier in se over de bestuurstechnologie of het pastorale in de school. Het (eerste)
leerplan moeten we lezen als een regime: een geheel van regels waaraan men zich moet
ondenverpen om zich te vormen tot een deugdzaam individu. Deze instructies doen op
velerlei manieren denken aan de Regu~a Benedidi, geschreven als instructie voor het
kloosterleven. Centraal staat de figuur van de rector: hij bestuurt doorheen de wil van elk
individu. De rectordraagt de verantwoordelijkheid voor het feit dat alle leden zich horen te
onderwerpen aan de regels. Een speciale aandacht gaat uit naar het individu dat zich
buiten de regels stelt. Wanneer een leerling zich niet wil houden aan de regels, dan kan hij
hem door zijn jurisdictiemacht verwijderen uit de school. De rector ziet toe op de kudde-
leerlingen en bij misstappen is hij degene die berispt en straft: hij controleert en corrigeert.
In de regels voor de rector vinden we verschillende verwijzingen terug naar de controle die
de rector moet houden op het gedrag van de studenten. Hij moet erop toezien dat
studenten op bepaalde plaatsen en geregelde tijdstippen Latijn en Grieks met elkaar
spreken, dat hun gedrag steeds moreel aanvaardbaar is. Maar ook leerkrachten vallen
onder zijn controle: hij moet toezien op hun werk, hun vakantieregeling organiseren,
aanmoedigen en motiveren. De leerkrachten nemen de dagelijkse zorg op voor hun
studenten: ze moeten hen inspireren God lief te hebben en hem te dienen alsook de
deugden te beoefenen die God van hen verwacht. Dit ideaal moet elke dag in herinnering
gebracht worden door een gebed. Het gebed moet aandachtig beluisterd worden met
onbedekt hoofd. Maar de leerkracht neemt niet alleen de zorg op voor de leerlingen
tijdens de lesuren. De leerkracht waakt permanent over de leerlingen. Hiermee willen we
niet alleen het fenomeen verklaren dat de eerste scholen internaten289 waren maar tevens

2~ Hier moeten we melding moken van Petrus Canisius. In 1549 wordt deze door Ignatius naar Duitsland
gezonden waar hij stichter en eerste provinciaal wos van de Sociëteit. Zijn belangrijkste bijdroge aan de
Contrareformatie is zijn repliek op de Lutherse Catechismus. Von zijn hand zijn de Summa doctrinoe en later de
uiterst succesvolle Catechismus minor - in twee versies voor kinderen en collegestudenten. Ook heeft de
Cotechismus Romanus van Carolus Borromeus in opdrocht van het Concilie van Trente en de catechismus van
Bellarminus een grote rol gespeeld in het katholieke kamp (van der Vloet 2003, 33).
289 Een katholieke eigenaardigheid waren de vele internaten die door religieuze congregaties van zusters, broeders
of paters werden gedreven. Sommige von die internaten trokken jongens of ineisjes uit boerenmilieus of uit de
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wijzen op het feit dat het dagelijkse leven onder toezicht stond van de pastor. De leerling
dient steeds zijn handelen aan de pastor te verantwoorden: zo hoort hij slecht gedrag te
bekennen, zich ervoor te excuseren en wordt hij gestraft voor ontoelaatbaar gedrag. Deze
waakzaamheid uit zich ook in de verschillende uren discussies die ingebouwd worden om
de leerling te evalueren. Het gaat hier niet alleen om het opzeggen en inoefenen van de
leerstof. Zo worden er op zaterdag twee uren gewijd aan het dispuut waarin leerlingen hun
eigen denken en handelen moeten kunnen verantwoorden en verdedigen tegenover
elkaar. Verschillende regels voor de leerkracht hebben betrekking op het
gewetensonderzoek en zijn uitgevaardigd om deze praktijken te sturen. Zo dient men eerst
de situatie, al dan niet vanuit de eigen ervaring, te beschrijven en uiteen te zetten.
Vervolgens worden verschillende opinies aanhoord om dan te komen tot een waarachtig
oordeel. Men moet bijvoorbeeld leren afzien van de eigen mening en opinie als de andere
er een gezagvollere mening op na houdt. Maar de regels van de leerkrachten zijn ook
gericht op het stimuleren en motiveren van de leerlingen: de vlijtige wordt beloond en aan
de beste leerlingen worden prijzen toegekend. Veelzeggend is ook het hoofdstuk over de
schriftelijke examinering. Er worden regels opgesteld over de aanwezigheidsplicht, het
materiaal dat op de bank moet klaarliggen, strafmaten voor afkijken en spieken, de
onmogelijkheid de klas te verlaten indien het examen niet is ingeleverd, het zorgvuldig
nakijken en nalezen van elk examen, het aanbrengen van de naam alsook het ophalen
van de examens en het sorteren ervan in alfabetische volgorde. De regels, die hier
beschreven zijn en ook voor ons nog zeer herkenbaar zijn, hebben betrekking op de
organisatie van de school. Bedoeld wordt de wijze waarop elke leerling onder supervisie
van de pastor-leerkracht zichzelf 'leert' besturen. In die zin kunnen we stellen dat de Ratio
Studiorum zelf een 'methode' is: een welbepaalde wijze of een weg die men dient af te
leggen om zichzelf te kunnen sturen; een spirituele en morele discipline. "Wat de Ratio der
Jezuïeten van elk ander werk over didactiek onderscheidt, wat er de ziel van uitmaakt, is
de methode zelf der Oefeningen." (Charmot in De Keyser 1958, 183).

Zowel in de Regula Benedicti als de Ratio Studiorum staan regels waar de
verschillende leden van het instituut zich aan moeten onderwerpen om een bepaalde
relatie tot het zelf aan te nemen. Net als de Regula Benedicti is ook de Ratio Studiorum
niet geschreven voor één bepaalde school. Waar we van de Regulo Benedicti hebben
gezegd dat ze toonaangevend zal zijn voor haast alle kloosterorden die in de eerste
eeuwen opgericht zijn, zo ook zal de Rotio Studiorum andere dan alleen maar
Jezuïetencollege's inspireren. Dit onderwijsreglement of bestuursinstrument heeft zo een
invloed dat het in duizenden colleges over heel de wereld zal worden toegepast. Op deze
manier worden vanaf de 1óde eeuw grote delen van de bevolking ingelijfd in deze
'spirituele en morele discipline'.

Ook de Broeders van de Christelijke Scholen (les fières des Écoles Chrétiennes)
hebben bijgedragen tot deze verspreiding. Aan de basis hiervan lag de broeder Jean-
Baptiste de La Salle (1615-1719), die de eerste kosteloze scholen heeft opgericht voor de
arme kinderen in Reims. In 1685 richt hij het eerste séminaire de maitres d'écoles op, de

middenstand; ondere woren uitgesproken 'deftig' en trokken kinderen uit de hoogste kringen. Maar ongeacht de
stonden of het geslacht waar ze voor bedoeld zijn, zijn het instituten (zoals kloosters) waar kinderen 'dag en nocht'
onder het waakzame oog van de pastor zichzelf bestuurden tot deugdzame en morele subjecten.
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voorloper van wat we vandaag noemen de normaalschool. Het ondenvijs in zijn scholen
werd niet alleen verzorgd door de broeders zelf, ook mannelijke leken werden door hem
opgeleid tot onderwijzers. Opvallend was tevens dat hij het Frans invoerde als basistaal.
Het Latijn mocht enkel aangeleerd worden aan hen die de eigen volkstaal al uitstekend
beheersten. Dat gaf hen de titel van 'frères ignoronts'. Voor de organisatie van zijn
ondervvijs kunnen we beroep doen op het Conduite des écoles chrétiennes uit 1706. Net
zoals de Ratio Studiorum van Ignatius is het een soort van leerplan dat een grote invloed
zal uitoefenen op de verspreiding van deze morele en spirituele discipline. Het werd
omstreeks 1830 door een Broeder van Liefde in het Nederlands vertaald. In Vlaanderen
werd het vanaf dan gehanteerd als bestuursinstrument voor de schoolbroeders. De
Conduite bevat drie delen (De Keyser 1958, 235-237). Het eerste deel gaat over de
schooloefeningen en vakken. Het tweede deel betreft de tucht en de orde, het laatste deel
handelt over het schooltoezicht en de vorming van leerkrachten. Opvallend in het eerste
deel is de invoering van het klassikaal ondenvijs. Dat vervangt de gewoonte waarbij
leerlingen van alle leeftijden in dezelfde klas zaten maar individueel les kregen. Zo
begeleidde niet alleen de leerkracht de leerlingen, maar gaven ook oudere leerlingen les
aan jongere kinderen. Zoals we al hebben aangegeven, is Frans hier de voertaal:
leerlingen leren lezen in het Frans. Het Latijn werd slechts voorbehouden voor hen die het
Frans zeer goed beheersten. Na de 'syllabairé mocht men aanvangen met de 'discours
suivl. Ook de schrijfoefeningen zijn zeer herkenbaar: het ging hier vooral over
opstelwerkjes of het uit het hoofd schrijven van geheugenlessen. Uit het hoofd leren werd
ook de methode die toegepast werd in de geschiedenislessen en aardrijkskundeles.
Rekenen daarentegen diende met inzicht aangebracht worden. Veel aandacht gaat er ook
naar de tucht en orde. Net zoals in de Ratio Studiorum, vinden we een nauwkeurige en
gedetailleerde beschrijving van regels waaraan men zich diende te onderwerpen.
Opvallend zijn de regels over de waakzaamheid. Zo werden er goedkeuringen toegestaan
voor het verklikken van leerlingen die ongepast gedrag vertoonden. Verder wordt er onder
de titel De la fréquence des corrections, et de ce qu'il faut pour ~éviter het hele arsenaal
aan straffen weergegeven zoals het op de knieën zitten, in de hoek staan, geheugenles
leren. Ondanks het feit dat dit alternatieven zijn voor de lijfstraffen (aangrijpen op het
uitwendige), wordt er in extreme gevallen ook nog de roede en de gesel toegestaan. Ook
hier wordt duidelijk de regel gehanteerd dat straffen enkel uitgevoerd mogen worden als
het niet anders kan: bedoeld wordt dat deze straffen het laatste middel zijn om de
ontuchtige leerling terug op de juiste weg te zetten. Zo moeten we dan ook de volgende
aanwijzing interpreteren: 'être doux et ferme en même temps.' Als de leerling zijn gedrag
niet verandert, wordt hij weggestuurd van de school. Een ander thema dat we hier
terugvinden, is dat van de wedijver. Wedijver tussen leerlingen en binnen groepen werkt
stimulerend. Zo ook het uitdelen van beloningen en prijzen. Meer dan de Rotio Studiorum
stelt de Conduite dat de beloningen afhangen van de waardering van de meester en dat
ook zwakke leerlingen in functie van hun prestaties moeten beloond worden. Hoewel het
onderwijs klassikaal wordt, is de individuele begeleiding sterk aanwezig. Dat blijkt uit het
derde deel. Daar wordt melding gemaakt van de opdracht van elke leerkracht om een
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cataloog bij te houden met een gedetailleerde beschrijving van iedere leerling en zijn
gedrag (Ibid., 237).290 Waakzaamheid is niet alleen gericht op de klas, maar op elk
individu in het bijzonder. Tot slot worden ook de negatieve en positieve kwaliteiten van de
leerkracht opgesomd. Ook hier kunnen we de positieve kwaliteiten verbinden met de
kwaliteiten van de pastor: ernst, stille nederigheid, voorzichtigheid, wijsheid, geduld,
beheersing, zachtheid, ijver, waakzaamheid en vroomheid.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Ratio Studiorum alsook de Conduite twee
belangrijke leerplannen zijn die vanaf de l bde eeuw gehanteerd worden en in de 19de
eeuw zich verder ontwikkeld hebben in tal van schoolorganisaties in heel Europa. Deze
'leerplannen' zijn bestuursinstrumenten. Het gaat hier telkens om een 'schoolreglement' in
de betekenis van regime: door zich te onderwerpen aan de regels van de pastor-leerkracht
kunnen leerlingen zich op een bepaalde manier sturen. In die zin werkt het reglement
bestuurlijk: door gehoorzaamheid en ondenverping aan de regels wil de leerling zichzelf
sturen tot een bepaald subject. De school wordt zo een ruimte waarin leerlingen en
leerkrachten zichzelf gaan sturen tot een bepaalde individualiteit. We spreken over een
morele ruimte omdat het onderwijs gestuurd wordt in naam van de goede orde. Want
gehoorzame en morele subjecten zijn ook bestuurbare individuen. In de school ontleent de
pastorale macht haar finaliteit niet meer (alleen) aan zichzelf, maar ook aan de staat. Zo
moeten we de dc~christianisering verstaan. Het gaat in se over een christianisering van de
bevolking in de vorm van een inleving in een nieuw type van pastorale macht: een
zelfsturing tot vrome en deugdzame christenen. Daarin onderscheidt zich de Regula
Benedidi van de Rotío Studíorum. Waar aanvankelijk het pastorale bestuur gericht was op
het verzaken aan de wereld en de eigen wil, zal het pastorale in de school haar finaliteit
leggen in deze wereld door juist aan te grijpen op de wil van het kind. Een belangrijke
aanwijzing daarvoor vinden we terug in de Ratio Studiorum zelf, namelijk in het hoofdstuk
over de uitreiking van de prijzen. In de eerste kloostergemeenschappen was het verboden
om te verschijnen: uitblinken in een bepaalde activiteit of zich verheffen boven een ander
was een egoïstische daad waarmee men zichzelf vereerde. Beter: een daad waarin men
aandacht aan zichzelf besteedt en zich zo onderscheidt van de ander. In het
schoolpastoraat is het verschijnen in de vorm van het uitblinken door bepaalde prestaties
geen zonde, maar de drijvende kracht van de zelfsturing: wedijver is de drijvende kracht
van het stichtende leren. De deugdzame en goede mens als representant of voorstelling
van God. Gehoorzaamheid slaat niet op de opheffing van het zelf gericht naar iets buiten
deze wereld maar het presteren van het zelf in deze wereld. De eervolle prestatie bestaat
erin dat de leerling door de kennis en de gehoorzaamheid aan de regels zichzelf kan
transformeren tot een waarachtig en moreel individu of christen. Voor deze prestatie wordt
de leerling geprezen en geëerd: het gaat om een wereldse beloning en onderscheiding die
toegekend wordt aan de leerling en deze tevens onderscheidt van de ander. Waar de
pastorale macht in de kloostergemeenschappen gericht is op zelfverlies en verzaking aan
deze wereld met het oog op het 'oordeel' in een andere wereld, ligt de finaliteit van het

2~ De Keyser merkt op dat dit stuk over de catoloog en de modellen, die gegeven worden van deze voorlopers
van de persoonslijst of de schoolfiche, de aanleiding gaf tot de pedagogische fiche van de Broeders von Liefde in
Vlaonderen.
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schoolpastoraat in een subject-zijn dat zijn identiteit ontleent aan de wereld door zich van

de ander te onderscheiden.

3.3. Het belang van de discipline

In deze pastoraal-pedagogische ruimte gaat de 'discipline' een grote rol spelen. In

verschillende studies wijst Foucault op het belang van deze techniek in verschillende

domeinen. Hier denken we in de eerste plaats aan de discipline in kloosters, die we in een
eerste deel uitvoerig hebben beschreven. Over deze discipline, zegt Foucault, dat het

methoden betreft die verrichtingen van het lichoam aan een minutieuze controle

ondenverpen en een constante beheersing waarborgen van krachten door ze gehoorzaam

en bruikbaar te maken (Foucault 1989a, 1910). Deze methode die we eerder hebben

vermeld en beschreven met betrekking tot het kloosterwezen, zal in de loop van de 17de en

18de eeuw de algemene formule worden voor overheersing. In Surveíller et Punir omschrijft

Foucault uitvoerig deze disciplinaire macht. Hier willen we kort deze met behulp van
Simons samenvatten (cf. Simons 2003, 85). In de discipline wordt gezorgd voor een

'ruimtelijke indeling van de individuen'. In het klassikale systeem worden leerlingen niet

alleen verbonden aan een bepaalde plaats (het klaslokaal) maar wordt er tevens binnen
deze plaats een gecontroleerde circulatie van lichamen verzekerd. Zo bevindt de lessenaar

van de leerkracht zich enkele treden hoger dan deze van de leerlingen. Verder is er sprake

van een gestructureerde opstelling van de (lessenaars van de) leerlingen opdat de controle

overzichtelijk is. Dit als technieken om het hiërarchische toezicht zichtbaar te maken. De

discipline slaat ook op een 'organisatie van ontwikkelingen'. Door oefeningen en

trainingen worden leerlingen tot een bepaalde ontwikkeling gebracht. Ontwikkeling
betekent dat er sprake moet zijn van evolutie. Het examen is een techniek die toelaat deze

evolutie in kaart te brengen en te evalueren. Verder is er sprake van een 'compositie van
krachten'. De verschillende krachten moeten geco~rdineerd worden in functie van het
geheel - de klas. Het aanwenden van berispingen en normaliserende sancties draagt ertoe

bij dit krachtenveld te co6rdineren. Zo kunnen we stellen dat binnen deze disciplinerende

ruimte in de school de leerling verschijnt als een zeer specifieke vorm van individualiteit:
"het betreft een individualiteit die vergeleken kan worden met anderen in een

rangschikking, die ontleed kan worden in elementaire aspecten, die een ontwikkeling in de

tijd kent en ten slotte een kracht die gecombineerd kan worden met andere krachten."
(Ibid., 85). De discipline als een specifieke machtstechnologie hanteert drie relatief

eenvoudige elementen, het hiërarchische toezicht, de normaliserende sanctie en het

examen. Vooral wat deze laatste techniek betreft doet zich een gigantische breuk voor:

waar de venvoordingstechnieken - het spreken van waarheid over het zelf voor de 18de

eeuw een instrument waren tot zelfverloochening, gaot deze techniek vanaf dan een steeds

grotere rol spelen in de ontwikkeling en verspreiding van de pastorale macht, namelijk'als

positieve middelen om een nieuw subject te vormen' (Foucault 2004b, 147). 'Waarheid
spreken over zichzelf' is een techniek die niet meer de verloochening van het zelf als effect

heeft, maar een subject dat over zichzelf kan reflecteren vanuit de ander.

176



Samenvattend kunnen we zeggen dat deze discipline of macht niet slaat op een
'dwangmatige en fysische onderwerping aan een uitwendige autoriteit' (onderdaan en
soeverein). Ook gaat het niet enkel om het 'inkapselen van het lichaam', maar om het tot
standbrengen van een relatie tot het zelf die op een productieve wijze lichaamskrachten
aanwendt (Simons 2003, 85). Waar het uitoefenen van fysieke macht (b.v. lijfstraffen,
geweldpleging) aangrijpt op de uitwendige mens, gaat het hier om een verfijnde
conditionering of discipline: het verinwendigen van geboden en verboden (waar vooral het
oproepen van angst een grote rol speelt). Deze gedisciplineerde relatie tot het zelf staat in
het teken van gehoorzaamheid, waarop het religieuze zal aangrijpen. Daarnaast is een
gedisciplineerd subject ook bruikbaar in het besturen van de staat. De disciplinerende
methoden, die werkzaam waren in kloosters, verspreiden zich vanaf de 1 7de eeuw op vele
domeinen (b.v. school, leger, instellingen). Kortom, de pastorale discipline waarbij men
zichzelf als object neemt van de eigen reflectie - en die we uitvoerig geanalyseerd hebben
in het eerste deel - gaat zich op een bepaald moment hervormen in de school.

3.4. Besluit

Naast een politisering van de pastorale macht, kunnen we ook spreken van een
pedagogisering van de pastorale macht. Daarmee geven we aan dat het pedagogische
milieu op een bepaald moment voor haar institutionalisering in de school gebruik gaat
maken van de pastorale macht. Of omgekeerd, dat de school een assemblage is van
bestaande technieken en instrumenten en in die zin de pastorale bestuurstechnologie
hervormd heeft onder een nieuwe vorm van weten. Met betrekking tot het pedagogische
weten hebben we verwezen naar de epistemologische breuk. Kennen gebeurt niet meer
vanuit een similitudo of gelijkenis, maar kennis wordt tot stand gebracht door de
representatio of voorstelling. Wanneer de deugd en de daad niet meer aan elkaar gelijk
zijn of samenvallen, zal niet de uitwendige mens maar de innerlijke mens het
aangrijpingspunt vormen van de pastoraal-pedagogische leiding. De pastor-leerkracht
bestuurt doorheen de innerlijke mens met als effect een individu dat op een bepaalde
wijze zichzelf als object van eigen handelen leert zien. Deze zelfreflecterende mens is een
effect van een subjectivering. Door de onderwerping aan bepaalde codes of wetten, neemt
de mens zichzelf tot object van reflectie. Discipline is de macht die deze specifieke relatie
tot het zelf tot stand brengt, met als effect een individu dat zich op een morele wijze
gedraagt door reflectie en wilsvorming (Ibid., 91). Op die wijze worden mensen
getransformeerd tot subjecten die zelf verantwoordelijk geacht worden voor het eigen
gedrag. De wijze van de moderne school is dus de 'christelijke pedagogie' waarbij
'christelijk' niet slaat op de geloofsinhoud maar op de zelftechnieken en de discipline of
kortweg, op de pastorale bestuurstechnologie die van christelijke oorsprong is.

Van deze hervormde praktijk hebben we gezegd dat haar finaliteit niet alleen meer
ligt in het hiernamaals, maar ook in deze wereld en dit leven. De theologische inbedding
van de pastorale technologie wordt gedeeltelijk ingeruild voor een seculier weten: moreel
onderricht. Of inet andere woorden, in naam van de goede orde vinden het religieuze en
het politieke elkaar. Dat drukken we uit met de notie de 'verbestuurlijking van de school':
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de moraliteit van het individu is (ook) een zaak geworden van deze wereld. Z9'

Gehoorzaamheid is hier immers geen middel tot zelfverlies en wereldverzaking, maar staat
vooral ten dienste van doelen binnen de wereld: gehoorzame mensen zijn ook bruikbare
mensen. Deze overgang van een pastorale rationaliteit naar een politieke rationaliteit is
een nieuwe fase in de pastoralisering van de kerk. Dat de staat en de school besturen in
naam van deze wereld betekent dat het geseculariseerde schaap op een andere manier
wordt geproblematiseerd: niet als iemand die de eigen wil en het zelf moet verloochenen
in naam van het heil buiten de wereld, maar als een mens die zelf verantwoordelijk is voor
het eigen zieleheil dat niet (alleen) buiten de wereld te vinden is, maar ook in deze wereld.
Het geseculariseerde schaap is nu de mens die buiten de 'goede orde' staat en dus nood
heeft aan pastorale begeleiding om zich conform deze orde te gedragen en zo
bestuurbaar te zijn.

Zowel de staat als de school besturen in naam van een pedagogische en politieke
rationaliteit die gekenmerkt wordt door een spreken in naam van deze wereld. Zij het, en
dit is belangrijk, dat we de 'katholieke' school niet volledig kunnen vereenzelvigen met de
'staatsschool'. Wat de katholieke school met de 'staatsschool' en de kerk met de staat
gemeen hebben, is dat ze allen besturen in naam van de goede orde. Op dit niveau
hebben we een continuïteit van de pastorale macht geduid (of een verbestuurlijking van de
kerk, de school en de staat). Maar in de pastoralisering van de kerk is er tevens sprake
van een breuk: de overgang van de pastorale rationaliteit naar de politieke rationaliteit
betekent dat de pastorale rationaliteit in zijn meest 'zuivere vorm' op dat moment niet
meer bestaat. Natuurlijk bestuurt de pastor (in de kerk en de katholieke school) nog steeds
doorheen de 'wil tot zielehiel', zij het dat dit heil niet alleen in het hiernamaals ligt, maar
tevens ook al in het hiernumaals verworven kan worden. Met andere woorden: de reflectie
op het pastoraat zal vanaf dit moment ook een 'politieke thematiek' in zich dragen.

4. TER ILLUSTRATIE: DE 'VERBESTUURLUKING VAN DE KATHOLIEKE SCHOOL' ONDER HET LIBERALE EN

SOCIALE REGIME

Onder de 'pastoralisering van de kerk' verstaan we een beweging waarin verschillende
milieu's zich institutionaliseren door rniddel van de pastorale macht die individualiserend
werkt. Deze instituties werken bestuurlijk: "de mens initiëren door middel van een
specifieke technologie en vorm van weten, in een bepaalde wijze van het problematiseren
en disciplineren van het zelf." (~bid., 102).

Net zo min als de kerk, is ook de staat niet het object van dit onderzoek. Ook hier
gaat het ons maar om het politieke milieu dat bij de institutionalisering gebruik maakt van
de pastorale bestuurstechnologie ( de school) om een totaliteit van mensen te besturen.
Vanuit dit bestuurlijk perspectief staan kerk en staat echter niet tegenover elkaar, maar
krijgt hun functioneren betekenis vanuit een bestuurlijk perspectief. Het pastorale milieu
produceert immers een individualiteit die zichzelf kan besturen conform de totaliteit. De
staat begrijpt zichzelf, op zijn beurt, als een totaliteit van bestuurbare individuen. Tegen de

~" Of, met Masschelein en Simons: "A pedagogical-disciplinarian milieu with its pedogogical-(postoral) gaze
recieves a tadical productivity in governing a populotion." (Masschelein á Simons 2005, 122).
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achtergrond van deze 'dubbele binding' -'zwischen dem 'K~nigreich der Wahrheit' und
dem 'Kónigreich der Burger' (Masschelein, Quaghebeur 8~ Simons 2004, 14) - stellen we
ons de vraag naar de werking van de moderne katholieke school. Hoe werkt het
katholieke onderwijs als een hybride organisatie onder het liberale en het sociale
bestuursregime als twee vormen van bestuurlijkheid?

4.1. Katholiek onderwijs in naam van vrijheid

Waar onder de staatsraison de mens door de goddelijke wil voor altijd gebonden was aan
de stand waarin hij geboren was, krijgen we in de 18de eeuw een weten waarin de mens
(als fundament) het uitgangspunt vormt. Dit weten heeft verregaande implicaties voor de
pastoraal-pedagogische relatie. Dit wil zeggen dat het pastoraal-pedagogische regime
moet aangrijpen op de mens en diens vrijheid. Vanaf dat moment spreken we over de
moderne school in de ware betekenis: onderwijs in naam van vrijheid. Onze aandacht
gaat uit naar hoe vrijheid een rol gaat spelen in bepaalde vormen van bestuur, in het
bijzonder in het katholiek onderwijs: welk pedagogisch weten en welke pastoraal-
pedagogische technieken hanteert het catechismusondenvijs als een pastorale vorm van
bestuur in naam van het liberale. In een laatste punt illustreren we tevens dat ook de kerk
zich onderwerpt aan dit liberale regime.

4.1. 1. Epistemo~ogische tronsformatie: de mens a~s grond van waorheid

Waar we het weten in de voorklassieke periode (tot de 17de eeuw) geduid hebben vanuit
de gelijkenis en het weten in de klassieke épistèmé (17de tot half 18de eeuw) vanuit de
voorstelling, verschijnt hier de mens als het ordeningsbeginsel van de moderne épistèmé.
Deze nieuwe epistemologische configuratie laat ons toe op een andere wijze te denken
over de verhouding mens-God. In de klassieke periode verstaat de mens zich tegenover
God. Dat wil zeggen dat de mens zich tegenover niets anders positioneert dan tegenover
het oneindige goddelijke dat buiten deze wereld ligt. Zo hebben we gezien dat in de
Middeleeuwen de mens intreedt in een vooraf bestaande goddelijke waarheid om zo tot
inzicht te komen (door de geopenbaarde waarheid zichtbaar te maken). In de Renaissance
gaat de mens zichzelf en de wereld verstaan vanuit het inzicht of de voorstelling van de
goddelijke en ordelijke wereld. Inzicht, zo hebben we gezien, is niet de resultante van
gelijkenissen maar komt tot stand door de bemiddeling of de voorstelling. In het moderne
weten fungeert echter de voorstelling niet meer als het middel om tot waarheid te komen,
maar wordt het 'ik' zelf fundament van waarheid en zekerheid, 'het brengt het ding zelf dat
gekend wordt voort, voor zover dat ding fenomeen is.' (Decorte 1989, bb). Zekerheid en
waarheid worden nu door de mens 'gemaakt' en niet meer zoals het in de Middeleeuwen
het geval was, 'ontvangen' door God als een genade of gave. Met Decorte kunnen we
hier verwijzen naar Bonaventura (cognitio certitudina~isj en Hendrik van Gent (sincera
veritas), die stellen dat alle waarheid en zekerheid afkomstig is van het goddelijke Licht.

179



Nu, vanaf het moment dat het 'ik' absolute grond is van alle werkelijkheid en
waarheid, gaat de mens zich ook op een andere manier verhouden tot het goddelijke.292
De mens ervaart zijn eigen eindigheid niet tegenover het goddelijke, maar tegenover de

relatief zelfstandige 'seculiere' domeinen. Daarmee willen we aangeven dat in het
moderne weten, arbeid, leven alsook de taal en de tijd zich niet meer situeren op niveau
van of hun betekenis ontlenen aan de voorstelling, maar aan de dieperliggende krachten
die zich situeren in het ik-bewustzijn. Losgekoppeld van de representatie kunnen ze als
(relatief) zelfstandige realiteiten gedacht worden, alsook - en dit is belangrijk - hun
ontwikkelingen. Voor de taal betekent dit bijvoorbeeld, Simons volgend, dat er maar
gedacht kan worden over de nieuwe grammatica, de interne structuur en de geschiedenis
van de taal als ze eerst losgekoppeld wordt van de representatie. Illustratief verwijzen we
naar het ontstaan van de bijbelwetenschappen vanaf de 19de eeuw, die als inzet hebben
kritiek te leveren op de taal als wijze van voorstelling. "De bijbelwetenschap past de
modernste inzichten van de historische kritiek op de bijbel en de evangelies toe (Leben-
Jesuforschung (...), en ontmaskert zo de Schrift tot een contingente verzameling van
diverse boeken in diverse literaire genres door diverse auteurs op diverse tijdstippen van
de geschiedenis en in diverse culturele werelden geschreven. De hermeneutische exegese
vertelt ons dat de bijbel door een historische Sih-im-Leben en door een mythologisch
wereldbeeld gekenmerkt is, dat we de Schrift dus moeten ontmythologiseren en naar onze
culturele wereld toe, d.w.z. in onze menselijke categorieën, moeten vertalen (...). Niet

alleen het boek zelf, ook de interpretatie ervan is menselijk maaksel - zoals ieder ander
boek of ieder andere interpretatie trouwens." (Decorte 1998, 361). De bijbel wordt
losgekoppeld van de voorstelling en kan zo als een zelfstandige en seculiere realiteit
voorwerp worden van onderzoek.

Ook de arbeid wordt herdacht. Hier kunnen we venvijzen met Foucault naar A.
Smith (19de eeuw) en vóór hem Turgot, Cantillon, Quesnay en Codillac. De fysiocraten en
de utilitaristen in de 17de en de 18de eeuw zagen arbeid als een ruilhandel vanuit de
individuele behoeften. De waarde van de dingen ligt in dit weten in het bruikbaar en nuttig
zijn voor het individu. In de 19de eeuw wordt arbeid niet langer gezien als het teken van

waarde (geld representeert arbeid) maar waarde wordt het product van de arbeid,
namelijk datgene wat door de arbeid wordt voortgebracht. Opdat waarde, Decorte
volgend, het directe resultaat is van de arbeid, gaat de nadruk liggen op het
productieproces en niet op het circulatieproces. Zo gaat geld niet meer het teken zijn van

waarde, het symbool dat circulatie vergemakkelijkt, maar integendeel het middel om zich
het productieproces, het proces dat waarden schept, toe te eigenen. In dit oneindige
productieproces ervaart de mens zijn eindigheid vanuit het zelf. Maar tevens in de
oneindigheid van de tijd293 en de oneindigheid von de kennis (alsook in andere domeinen)

Z~ Hier moeten we opmerken dot bij Descartes de waarheid nog steeds haar ultieme fundament vindt in de
goddelijke waarheid, in tegenstelling tot de zekerheid die gefundeerd is in de Cogito. 'Zeker is een idee als ze een
klare en onderscheiden gedachte (une idée cloire etdistinde) is (Decorte 1989, 65).
~93 De herdenking van de geschiedenis betekent dot het wezen zich laat definiëren vanuit een beschrijving van een
hisiorisch proces. "De zijnden verliezen hun transporantie omdat hun wezen gedacht wordt vanuit een niet-
recupereerbare historische oorsprong en dynamische-offectieve ondergrond." Het zijn wordt gedacht als een
historisch zijn vanuit een onbekende origine. Met Decorte verwijzen we naar het weten van Hegel en Manc,
Schopenhouer en Nietzsche, Freud en Bergson (Decorte 1989, 99).
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wordt de mens geconfronteerd met het zelf en 'de duistere diepten van het verlangen'. "De
mens ervaart een verlangen, en ervaart dat hij bjj de bevredigjng op praktische grenzen
botst: de concrete vormen van de eindige existentie." (Decorte 1989, 105). De mens
positioneert zich niet meer tegenover het goddelijke, maar kan zijn eigenheid opnieuw
denken als gepositioneerd zijnde tegenover deze zelfstandige domeinen.294 "Cruciaal voor
het weten van de 19de eeuw is de ervaring, door het ik van de eindigheid: de eindigheid
van de eigen verlangens en behoeften, van de eigen kennis van zichzelf en van de
omringende werkelijkheid, van de eindigheid van de wereld waarin het leeft en van de
vormen van de menselijke existentie." (Ibid., 106).

Ook het denken van de theoloog en wijsgeer Schleiermacher (1769-1834)
illustreert deze liberale rationaliteit. Hij grijpt aan op het gevoel als zijnde de natuur alsook
de kracht van de mens waarmee hij zich weet in te leven in de organische wetmatigheid.
Omdat God losgekoppeld wordt van de voorstelling, kan men deze denken als een
zelfstandige realiteit. Bijgevolg kan de natuurlijke mens zichzelf denken vanuit het
goddelijke. Centraal bij Schleiermachers theologie staat het 'Gefuhl der schlechthinnigen
Abh6ngigkeif.295 Schleiermachers notie van Gefuhl is het vermogen of de 'goddelijke
kracht' waarmee de mens zichzelf kan vormen tot humaan of religieus individu. Het
Gefuhl verschijnt hier als een soort van intermediaire kracht, zo zou men kunnen stellen
tussen het individuele zelfbewustzijn en het absolute. Maar dit absolute vinden we niet
door onszelf te onttrekken aan de wereld. Integendeel, Schleiermacher ziet juist het Gefuhl
als een mogelijkheid waardoor de mens zich kan laten raken door het oneindige of
absolute in het eindige of individuele. Of beter: in de oneindigheid van het goddelijke
ervaart de mens de eigen eindigheid en existentie. Het 'gevoel' is de drijvende kracht in de
relatie tot het absolute. Hier neemt de gemeenschap een belangrijke plaats in: de
gemeenschap duidt hij niet alleen als een plaats waar het absolute of het universele
zichtbaar is, maar tevens als een gemeenschap waar vrije mensen zich uitdrukken in hun
spiritituele zoektocht. Het is een gemeenschap waarin het religieuze gevoel zich ten volle
realiseert in het menselijke leven. Dit streven van individuen naar het absolute, versterkt
niet alleen de eigen positie als religieus individu maar draagt ook bij tot een religieuze
wereld. Met andere woorden, de organische orde van de gemeenschap is uitdrukking van
zelfbewuste religieus gevoelige mensen en des te geloviger het individu des te geloviger de
gemeenschap. In het denken van Schleiermacher verschijnt de mens als een wezen dat zijn
eindigheid en existentie ervaart vanuit de oneindigheid van het goddelijke.

Aangrijpingspunten voor de mens die fundament wordt voor de eigen voorstelling
zijn er ook in het denken van de theoloog J.H. Newman (1801-1890). In zijn gedicht
Lead, kindly Light vat hij heel zijn denken samen.296 Djt kind~y Light is voor Newman de

29 "In tegenstelling tot de plooi naar buiten toe of een 'focme-Die~I spreekt Deleuze vanaf dat moment over een
plooi naar binnen toe: '~a forme-Hommé of de menselijke vorm (Simons 2003, 1 1 1).
zvs Schleiermacher heeft niet alleen een grote rol gespeeld in het uitbouwen van de nieuwe universiteit in Berlijn.
Tevens heeft hij een nieuwe theologie geschreven (Der chnstliche Gfoube - 1821) waarmee hij wou bijdragen in
het ecclesiologische debat over de oprichting von een nationale kerk (Kirchenunion van 1817) waarin de
protestantse kerk - de Lutherse en de calvinistische verenigd zouden worden.
~96 Het gedicht klinkt als volgt: "Lead, kindly Light, amid the encircling gloom, Lead Thou me on; The night is dork,
aud [ond, i.g.J I am far from home, Lead Thou me on. Keep Thou my feet; I do not ask to see The distont scene;
one step enough for me." (Newman in Van de Pol 1936, 45).
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gids (guidance) waarmee de mens tot inzicht komt. Het is de liefdevolle hand van God die

de mens leidt. Tegen de achtergrond van het Exodus verhaal schrijft hij het volgende in

één van zijn toespraken: "Maar o! welk een verandering, mijne broeders, wanneer de

liefdevolle hand Gods hen door een wonderbare voorzienigheid voert naar de uitgang van

hun afgrond (...)." (Newman 1849, 105-106).
Samenvattend kunnen we stellen dat de mens niet meer tot inzicht komt door de

voorstelling, maar vanuit de identiteit en de duisterse diepten van verlangens en krachten.

Hij ervaart de eindigheid vanuit zichzelf, vanuit de praktische grenzen waarop de

bevrediging van zijn verlangens stoot. Deze mens laat toe een aantal transformaties op
bestuurlijk vlak te duiden. Waar we eerst aangeven hoe het politieke domein zichzelf gaat

denken vanuit de eindigheid, willen we vervolgens ingaan op de pastoraal-pedagogische

houding die uitgaat van de kracht of het vermogen in de mens.

4.1.2. De liberole bestuursvorm en het belongensubjed

De staatsraison is een politioneel bestuur dat we eerder in termen van 'wet-
gehoorzaamheid-revolte' omschreven hebben. Belangrijk is hier dat de wet vooraf gaat

aan (de vrijheid van) het individu en dat de bevolking geduid werd vanuit hun

functionaliteit, d.i. voor de versterking van de staat. Zo richt het cameralisme zich op het

belang van de arbeidende deugdzame mens. Daar de wet gericht is op het algemene
belang, kunnen enkel gehoorzame en vlijtige mensen bijdragen tot de sterkte van de staat.

In de 17de een 18de eeuw zien we een nieuwe beweging (fysiocraten) waarvoor niet het

juridisch-soevereine model het uitgangspunt vormt maar het 'belang'. 'Mrijheid is niet

meer in eerste instantie datgene wat door de wet en politionele reguleringen toegelaten is,

maar de mogelijkheid om vanuit het eigen belang te handelen in

concurrentieverhoudingen." (Simons 2003, 105). Het algemene belang wordt niet

geïnstalleerd door de wet, maar is het doel van de vrije concurrentie. Deze concurrentie

moeten we verstaan als een 'economische rationaliteit van het genot', zoals die

beschreven wordt door A. Smith in de 19de eeuw. De natuurlijkheid van de mens, als het

verlangen en het genieten, vormt het aangrijpingspunt. Waar men eerst het verlangen

probeerde stil te leggen, moet het nu gestimuleerd worden door een 'concurrentie van

belangen' (commerce) te garanderen en problematiseren. De commerce verschijnt hier als

een zelfstandig domein dat handelt volgens een maximum aan genot en een minimum

aan kosten. Maar vrijheid wordt niet alleen verbonden aan het belang: ook de

natuurlijkheid van de mens en de bevolking moeten in rekenschap gebracht worden. Deze

natuur van de bevolking moeten we niet begrijpen in termen van een kosmologische orde,

noch in het kader van natuurrechttheorieën. Wanneer de bevolking als een natuurlijke

grootheid verzelfstandigt, gaat immers de statistiek haar betekenis ontlenen aan de

(abnormale) ontwikkelingen binnen de bevolking. De bevolking als natuurlijke grootheid

verzelfstandigt zich als een domein tegenover de staat. De soeverein kan zijn bestuur maar

legitimeren als hij rekening houdt met de belangen van de bevolking. De bevolking

verschijnt hier niet als een totaliteit van 'onderdanen', maar als een samenleving van
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individuen waarvan de processen niet zomaar meer te herleiden zijn tot het individuele
niveau.

Met Ferguson maakt Simons duidelijk dat de toestand van de samenleving ook
steeds de natuurlijke toestand is van de mens en daarbij aansluitend ook een historisch-
natuurlijke constante. Want het artificiële of de kunst behoort tot de natuur van de mens.
Tegenover deze natuurlijke samenleving moeten we ook het besturen van de staat
begrijpen. "Naast de economie en de samenleving is ook de populatie in de liberale
bestuursvorm een naam voor dat natuurlijke domein waartegenover het gelimiteerde
besturen betekenis en gestalte krijgt. Of liever, in de liberale bestuursvorm vormt het
formaliseren en objectiveren van de populatie een middel om zicht te krijgen op punten
waar regulering noodzakelijk of overbodig is." (Ibid., 121). In plaats van zich bezig te
houden met het onderzoeken van de sterkte van de staat als een totaliteit van productieve
onderdanen, gaat de statistiek zich richten op de processen die zich afspelen binnen de
populatie. Precies door het in kaart brengen van het normale, kan het besturen zich dan
richten op wat abnormaal is. Hierbij moeten we opmerken dat wat normaal is, zich niet
richt of voldoet aan de norm. Het normale is datgene wat zich afspeelt in de realiteit, net
zoals de 'verbetering of het ingrijpen' zich ook zal richten naar de reoliteit zelf.29'

Het belang van de mens vormt het vertrekpunt en niet het juridische-morele
bestuur. In plaats van de wil van de soeverein treedt het aspect van loissez-faire steeds
meer op de voorgrond.298 In die zin kunnen we stellen dat het liberale ook een
'economisch bestuur' is: het verzekeren en veiligstellen van de vrijheid van mensen opdat
ze zich zouden kunnen ontwikkelen. Vrijheid veiligstellen en verzekeren door het te
produceren veronderstelt een subject dat belangen heeft en die deze in relatie
(concurrentie) met de ander kan, of toch mjnstens probeert te verwezenljjken.z99 Er is dus
een natuurlijke realiteit werkzaam met eigen wetten en een eigen dynamiek die we geduid
hebben vanuit het 'belang'. Deze belangen zijn niet schadelijk voor het sturen.
Integendeel, het bestuur moet ermee rekening houden en zich legitimeren tegenover de
bestaande natuur.3oo Zo zou men kunnen stellen dat arbeid hier niet alleen meer verschijnt
in zijn relatie tot de (versterking van de) staat, doch ook als iets dat tussen mensen ligt.3o'
Net zoals geloof niet meer iets is dat zich alleen richt naar iets buiten de wereld maar zich

Z9' Deze natuur betekent het in koart brengen van de realiteit. De norm is iets dat in de realiteit ligt, een normale
toestond in de werkelijkheid. Eens men deze normale toestand kent, kan men zich richten op het verbeteren van
(de normale toestand van) de realiteit. De statistiek brengi dit 'normale' in kaart. Met de term normofisalion en
niet normotion geeft Foucault aan dat het niet gaat om een realiteit die zich aangepast heeft aan een norm. Voor
een verdere duiding van de idee van normalisering bij Foucault: Simons 2003, 123 (noot 170); cf. Simons á
Masschelein 2005, 214.
zve Deze transformatie omschrijft Foucault als volgi: "au vieux droit de foire mourir ou de loissez vivre s'est
substitué un pouvoir de faire vivre ou de rejederdons la mort." (Foucault 1976, 181). Het gaat hier over een
ironsformatie von de soeverein en de wet naar het moatschappelijke lichaam, dit is de populatie en het individu.
De uitoefening van macht grijpt nu positief aan op leven: ze doet leven en laat sterven (cf. Simons 2001, 112).
z~ Dit verlangen moei voorfdurend gestimuleerd worden opdat mensen presteren en zich ontwikkelen tegenover
de onder. Want precies in de (individuele) ontwikkeling komt het algemene belang tot uitdrukking.
'~ De liberale economische vorm van bestuurlijkheid verschijnt als een 'kritische' houding tegen een teveel
besturen en keert zich zo tegen het politionele opparaat van de staatsraison.
'o' Zo gaat de mens niet op zoek naar rijkdom en weelde vanuit de idee van levensonderhoud, maar ievens
omwille van de sympothie van de ondere. Voor een duiding van het belang van de gevoelens en de sympathie in
de economische rationaliteit van het bestuurden zie Hume, A Treatise ofNuman Noture en A. Smith, The Theory
ofMorol Sentiments.
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nu tevens in de sfeer van interpersoonlijke menselijke verhoudingen gaat situeren. Dit

veronderstelt telkens een sociale (weliswaar ongelijke) orde. "Precies hier duikt de 'invisible

hand' op: het individuele streven naar rijkdom en opbrengsten om de eigen positie te
versterken en bewonderd te worden, leidt tot een verbetering van de conditie van allen."
(Ibid., 1 13). De 'onzichtbare hand' (cf. 'liefdevolle hand') moeten we verbinden met het

algemene belang, dat niet meer steunt op een economische soevereiniteit die de staat

bestuurt en waar mensen aangesproken worden in zoverre ze bijdragen tot de versterking
van de staat. In het liberale regime vinden we een soevereniteit op het niveau van het

individu dat door kennis iets wil bereiken dat zijn~haar belang dient en zo ook het belang

van de staat versterkt. De bevolking wordt niet meer gezien vanuit de staat of de juridische
orde, maar ontvouwt zich tot een min of ineer zelfstandige grootheid
('burgersamenleving'). Wat de samenleving dan ook dient is niet de wet maar een
samenspel van belangen. Het juridische verschijnt als effect van dit belangensubject, het is
het vastleggen (contract) van bestaande belangen. Dit juridische apparaat functioneert als
een instrument om de vrijheid te garanderen.

Mensen zijn geen onderdanen meer die gehoorzamen aan de wet, maar 'wezens'
met een eigen rationaliteit waardoor ze op een welbepaalde manier 'vrijheid' in praktijk
kunnen brengen. "The basic assumption of the governemental perspective, however, is
that free individuals live together and operate within society." (Simons á Masschelein

2005, 211). De liberale bestuursvorm of kortweg, het liberalisme, grijpt aan op een vrij
individu dat zichzelf ziet als een zelf inet belangen. Maar dat betekent alleszins niet dat het
liberalisme 'meer soepel' of 'minder autoritair' is dan de staatsraison en de politiestaat,

maar dat het een bestuursvorm betreft die zich expliciet indexeert aan de rationaliteit van
diegenen die bestuurd worden. Kortom, de moderne staat legitimeert zijn besturen niet

meer in naam van de kosmologische of goddelijke wet of in naam van de rationaliteit van

de staat zelf, maar in naam van de vrijheid van diegenen die bestuurd worden. De
uitspraak 'Ik zal ervoor zorgen dat je vrij bent' is de uitspraak die deze bestuursvorm
begeleidt (Simons 2002, 107).

4. 1. 3. Katechese voor de mens

Waar we eerst zijn ingegaan op de transformatie van de relatie tussen bestuurders en

bestuurden, willen we nu aangeven hoe vrijheid als probleem en oplossing verschijnt in het
pastoraal-pedagogische regime. Hier gaat de idee van het'geweten' een grote rol spelen.
Mensen worden ertoe gebracht om zichzelf te zien en te beoordelen als individuen met

gevoelens en verlangens. Pas dan kunnen ze hun eigen belang nastreven dat ook het
algemene belang gaat dienen. Het welzijn van de wereld wordt geduid vanuit de
individuele ontwikkeling. Hier zal de school, of beter het pastoraal-pedagogische milieu,

een voorname rol gaan spelen. De pastor-leerkracht begrijpt zichzelf tegenover een kind

dat een eigen vermogen heeft om zichzelf te vormen tot een humaan subject. Opvoeden is
niet meer het kind tot inzicht brengen door middel van de voorstelling van de wereld.

Zoals we eerder hebben geduid, gaat men hier uit van de 'slechtheid' (cf. erfzonde) van

het kind, die door de (goddelijke) voorstelling van de ordelijke wereld, zelf tot goedheid en
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orde kan komen. Het kind is het object dat door de gehoorzaamheid aan regels afstand
doet van zijn slechtheid en zo tot deugdzaamheid gebracht wordt. Met Simons kunnen we
stellen dat dit subject-object schema en het denken over opvoeding en ondenvijzen vanuit
de volwassene bij Rousseau wordt omgebogen tot een subject-subject-schema. Het kind is
van nature goed, het is de maatschappij die hem verderfelijk maakt. Vanaf de 19de eeuw is
het 'object' van opvoeding ook een subject: de mens die een eigen kracht of vermogen
bezit om zichzelf te vormen en waarmee de maatschappij rekening moet houden.

Illustratief voor dit pedagogische weten zijn Schleiermacher en Newman. Ook voor
Schleiermacher is de mens van nature goed. Van nature heeft de mens een gevoel in zich
dat hem verbindt met het absolute, het goddelijke. Dit vermogen of de 'liefdevolle hand',
die de mens in staat stelt zijn eigen heil te zoeken, is het geweten: "Gij weet, mijne
broeders, en er zijn er weinigen in de wereld die het durven ontkennen, dat er in het hart
van iederen mens een gevoel woont of een besef, dat hem het verschil doet kennen tussen
goed en kwaad, en dat de maatstaf is voor de beoordeling zijner gedachten en
handelingen. Wij noemen dit het geweten; en het moge niet altijd krachtig genoeg zijn om
ons te beheersen, toch is zijn stem duidelijk en beslist genoeg om onze gedachten te
béinvloeden en ons oordeel te leiden in de verschillende beslissingen waarvoor wij komen
te staan." ( Newman 1849, 97). Het realiseren van de religieuze gevoeligheid in de wereld
is wat Schleiermacher duidt als ethiek: het vormen van het geweten als de kracht en het
vermogen dat mensen toelaat het eigen religieus leven te vormen. Maar dit geweten heeft
hulp nodig om de mens te leiden: "Maar zelfs deze taak kan het geweten niet volledig
vervullen zonder uitwendige bijstand; het moet geregeld worden en ondersteund. Wanneer
het aan zichzelf wordt overgelaten, dan zegt het ons in het begin wel de waarheid, maar
weldra wordt het aarzelend, onzeker, en vals. Het heeft goede leermeesters nodig en
goede voorbeelden om het te houden op de hoogte van de plicht (...)." (~bid., 97).

Tegenover deze mens, die zelf een vermogen of kracht tot wording bezit, gaat de
(geloofs)opvoeding zich op een specifieke wijze verhouden. Dit betekent drie dingen.
Vooreerst dat de (geloofs)opvoeding niet meer gedacht wordt vanuit de leerkracht, maar
zich gaat ontwikkelen tot een zelfstandig domein (dat de vrijheid van (de kracht in)) de
mens moet garanderen. Vanaf dat moment gaat de (geloofs)opvoeding haar moderne
fundamenten uitzetten. Ten tweede: dat er een hercodering plaatsvindt van de discipline.
De leerkracht moet zijn eigen handelen (discipline of machtstechnieken) vanaf dat moment
legitimeren tegenover het vermogen van het kind dat zelf een vormende kracht bezit. Ten
derde, dat ( geloofs)ondenvijs niet alleen aangrijpt op de vrijheid van elk individu maar dat
ook de staat, onder een liberaal regime, onderwijs als een zelfstandig domein verzekert
om vrijheid te garanderen. In wat volgt willen we elk aspect kort bespreken aan de hand
van enkele voorbeelden.

4.1 .3.1. Van catechese naar catechetiek

De liberale houding heeft een effect op de godsdienstopvoeding: de gelovige is geen
object waar de pastor zich op richt maar een subject met een eigen kracht. In het schema
voor pastoraaltheologie van de benedictijnenabt S. Rautenstrauch (1774) worden nog alle
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activiteiten - dus ook onderricht en opvoeding - vanuit de pastor belicht. In dit ontwerp
wordt pastoraaltheologie gedacht vanuit de pastor: de zielzorger die zorg draagt voor de
parochianen. Niet de parochianen maar het handelen van de pastor staat centraal.
Pastoraal handelen is het opleggen van regels, voorschriften die de parochianen ertoe
moeten aanzetten het slechte te negeren en het goede te volbrengen. Het zijn deze
voorschriften en regels die Rautenstrauch beschreven heeft in zijn ontwerp van
pastoraaltheologie als leervak. In zijn denken verschijnt de pastor vanuit het weten als
representatie: gelovigen kunnen slechts tot inzicht worden gebracht, d.i. hun eigen
ongelovige en chaotische wereld ordenen, door de voorstelling van de goede of
goddelijke orde. Dat betekent dat ook de pastor zelf gedacht wordt als een representatie
van het goede, namelijk vanuit een stichtend karakter. Dit karakter beschrijft Rautenstrauch
als volgt: "Door innerlijke heiligheid en onberispelijke apostolische levenswandel. Door
decorum, ingetogenheid, ernst en wellevendheid in gebaren, lichaamshouding,
gelaatsuitdrukking en kleding. Door een goedgeregeld particulier leven. Door de
verschuldigde gehoorzaamheid en eerbied jegens geestelijke en wereldlijke overheid.
Door een bescheiden, zachtmoedig, liefdevol gedrag jegens allerlei parochianen (...)
Door het stichtende karakter van zijn ondernemingen." (Rautenstrauch in Arnold, Rahner,
Schurr á Weber 1966, 47). De individuele zielzorger is de 'voorstelling' van de
godsdienst: als representant van het goddelijke brengt hij de mens tot deugdzaamheid. In
de 19de eeuw echter richt de pastoraaltheologie zich niet enkel naar de pastor, maar
verstaat ze zichzelf vanuit haar doel. Hier krijgt het volgende citaat van de theoloog A.
Graf betekenis: "De Kerk wil niet alleen maar zich ~aten opbouwen. Ze wil haar specifiek
doel niet alleen bereiken b.v. door een werken van God dat buiten haarzelf om gaat, of
door middel van de staat, zijn instellingen en zijn hulp, of door de meer toevallige, dikwijls
allereerst zelfs storende activiteit van haar afzonderlijke ledematen enz. Neen, de Kerk wil
zich allereerst door zichzelf opbouwen." Grafs boek K~itische Darste~lung des
gegenwártigen Zustondes de~praktischen Theologie (1841) is illustratief voor een nieuwe
(liberale) pastorale houding. De pastor en dus ook de pastor-leerkracht verstaan zichzelf
niet meer tegenover een object (het kind, de gelovige) maar moeten hun eigen handelen
nu legitimeren vanuit een subject dat zelf een vermogen of een kracht bezit die toelaat het
zelf te vormen. Zijn ontwerp voor praktische theologie is niet gericht op de voorschriften
van de pastor, maar denkt na over het doel van haar activiteiten en de middelen die
aangewend kunnen worden om dit doel te bereiken (Graf 1841, 182-198.267-275. 59-
89; cf. Arnold, Rahner, Schurr á Weber 1966, 66). Waar Rautenstrauch nog sprak over
katechese, dit is de methode van onderrichten, spreekt Graf over de 'katechetiek' als de
deelwetenschap van de pastoraaltheologie: het is een relatief zelfstandig domein dat
reflecteert over het doel van onderricht en de middelen die daarvoor aangewend kunnen
worden. De vraag naar het doel van pastoraal handelen verschijnt vanuit de vraag naar
de toekomst. De toekomstige wereld, bijvoorbeeld het goddelijke leven, ligt niet meer in
een (ordelijke) voorstelling, maar verschijnt als een open gegeven. Wanneer nu het
fundament van de voorstellingen bij het kind ligt, dan verliezen de voorstellingen hun
pedagogische kracht waardoor er een nieuwe pedagogische problematiek komt op het
niveau vóór de voorstelling (Simons 2003, 135). Waar de psychologie zich gaat bezig

houden met wat er vóór de voorstellingen gebeurt, namelijk het tot stand komen van de
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voorstelling en verbindingen in de ervaring van het kind, gaat de theologie zich buigen
over de doelen en de begrijpelijke uitdrukking van de samenhangende ervaringen. Of
anders, indien men binnen de katechiek (als praktische theologie) wil dat de mens zich de
goddelijke wereld kan voorstellen dan dient ze aan te grijpen bij de psychologie die
nadenkt over wat vóór de voorstelling ligt en de theologie als de kennis van het
goddelijke. In beide ziet de katechetiek de mogelijkheidsvoorwaarde voor haar eigen
studie, dit is het aangeven van de mogelijkheidsvoorwaarde tot kennis van de wereld.
Kortom, vanuit deze pastorale houding is het handelen van de pastor maar zegbaar en
zichtbaar vanuit de zelfopbouw van de kerk of de zelfvorming van de mens. Of liever, de
pastor-leerkacht zal zijn handelen vanaf dat moment steeds moeten legitimeren tegenover
de gelovige (b.v. parochianen, kind) of de mens die van nature een kracht of vermogen
bezit die het mogelijk maakt zichzelf te vormen tot een religieus individu. Maar deze
'vorming' gebeurt niet zomaar, er zijn pastoraal-pedagogische ingrepen voor nodig.

4.1.3.2. Herdenken van de discipline

Dat het kind niet geproblematiseerd wordt als object dat nood heeft aan regels en
voorschriften, maar als een subject heeft tevens implicaties voor de pastorale discipline als
dusdanig. De discipline in de moderne school laat zich niet meer duiden vanuit de
machtstechnieken die inwerken op een object door het te ondenverpen aan de regel,
maar veronderstelt technieken die aangrijpen op de vormende kracht in de mens en diens
vrijheid garanderen.302 Deze technieken objectiveren de mens niet vanuit de totaliteit,
maar werken individualiserend in de moderne zin van het woord: ze garanderen de
vrijheid van de mens en diens vermogen vrijheid te ontwikkelen. Natuurlijk gaat het hier
niet om nieuwe technieken. Wat er in de 19de eeuw gebeurt, is een hercodering van wat
we eerder geduid hebben als de pastorale technologie. Dit zijn de machts-en
zelftechnieken die aangrijpen op de mens als object van pastoraal-pedagogisch handelen
met als effect een zelfreflecterend subject of individu. Twee mechanismen willen we hier
belichten: de speelplaats en de klas (tribune of aula). De katholieke pedagoog David Stow
(1793-1864) beschrijft de 'speelplaats' als volgt: "A play-ground is in fact the principal
scene of the real life of children ... the arena on which their true character and
dispositions are exhibited; and where, free and unconstrained, they can hop and jump
about, swing, or play at tig, ball, or marbles ... Amidst this busy scene the trainer must be
present, not to check but to encourage youthful gaiety. All is free as air, and subject only
to a moral observation of any particular delinquency, the review of which is reserved for
the school gallery, and taken up on the children's return there, and pictured out as a
moral training lesson ... A monitor or a janitor won't do as a substitute for the sovereign
authority of the master, which all acknowledge, and whose condescension, in taking a

'o~ Foucault spreekt hier, geïnspireerd door Bentham, over hei ponopticon. Daarbij willen we in herinnering
brengen dat we de discipline of macht niet zien ols een effect von de Verlichting naost vrijheid zools Foucoult dat
deed in zijn studie Surveiller et puni~ maar uitgoan vonuit zijn studies over bestuurlijkheid. We zouden dan met
Simons Foucault's uitspraak als volgt kunnen herformuleren, met name dat de liberale bestuursvorm de vrijheid
heeft ontdekt, maar tegelijkertijd ook een hernieuwde oandacht voor de disciplines mogelijk maokt." Voor een
verdere duiding van macht bij Foucoult: Simons 2003, 124-128.
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game or swing with them, is felt as a kindness and a privilege, and who, in consequence,

is enabled to guide them by a moral, rather than by a physical influence." (Stow in Hunter
1994, xiii). De speelplaats wordt het meest geschikte moderne bestuursmiddel. Hier zijn
alle kinderen actief aanwezig onder het surveillerende oog van de pastor leerkracht, die

hen observeert en begeleidt, moreel eerder dan fysiek (Hunter 1994, xiii). Discipline krijgt

vorm in een 'bewaakte vrijheid': onder het toeziende oog van de pastor-leerkracht kan

elke leerling zich vormen. De speelplaats is de excellente plaats waar twee elementen
elkaar ontmoeten: zelf-activiteit versus surveillantie, spontaniteit versus gehoorzaamheid,

zelfsturing versus sturing. Of liever, het is de architecturale belichaming van de
secularisatie van het christelijke pastoraat: de weide waarop de schapen onder het
wakende oog van de herder kunnen grazen. Op dezelfde wijze kunnen we verwijzen naar
de 'gallery' of tribune. Bedoeld wordt het langzaam stijgende platform waarop studenten

plaatsnemen achter de banken, met het oog gericht op de leerkracht die een centrale plek
inneemt vooraan. "In permitting for the first time constant eye contact between an entire

class and the teacher who stood before it, the gallery was the prototype of the single most

important mechanism of the modern school system: the teacher-centred classroom." (~bid.,
72). Zowel de speelplaats als de klas vormen het hart van de discipline van de moderne
school: zij zijn ontworpen opdat kinderen hun eigen (moreel) gedrag in vraag kunnen

stellen onder de waakzame blik van de leerkracht . Vrijheid veronderstelt niet alleen de
mogelijkheid tot deze zelfreflectie of dit zelfonderzoek, maar vooral de kracht en het
vermogen om zichzelf op een andere manier te sturen. Zichzelf kunnen ondervragen,

veronderstelt de vrijheid om het kwaad te mijden en het goed te doen. Kortom, de

speelplaats en de klas zijn de architecturale belichamingen van de kudde die onder het

wakende oog van de herder graast op de open weide. "We find the classroom as a space

of ethical formation in which the students are placed under the continuous ethical

supervision and problematisation of a teacher who embodies both moral authority and
pastoral care." (~bid., 57). De speelplaats en de klas zijn tot op de dag van vandaag

wellicht de belangrijkste instrumenten van de pastoraal-pedagogische discipline of
mechanisme waarmee bestuurd wordt doorheen de vrijheid van elk individu.

4.1 .3.3. Vrijheid van onderwijs: de vrije katholieke school

Waar historici en godsdienstsociologen vaak de geschiedenis van het katholiek ondenvijs
lezen als een strijd tussen de 'katholieken' tegenover de 'liberalen', willen we hier

aantonen dat de katholieke school zelf verschijnt als een oplossing en probleem in een

liberale bestuurshouding. Of dat de houding die de katholieken aannemen net als deze
van de staat tevens een liberale houding is. Sterker: dat in naam van het liberalisme ze

verschijnt als een probleem (door aan te grijpen op de mens als de door God gewilde,

garandeert ze niet de vrijheid van de mens) maar tevens als een oplossing: 'vrij' onderwijs

als het verzekeren van vrijheid en de ontwikkeling van elke mens. Natuurlijk wil dit niet

zeggen dat er geen verschillen zijn tussen het katholieke of vrije onderwijs en het openbaar

onderwijs, die men zeker zou kunnen aanwijzen. Maar belangrijker dan die verschillen, zijn
hun gemeenschappelijke kenmerken: ook de katholieke school wordt, naast de openbare
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school, een bestuursinstrument waartoe men zich conform de liberale premissen gaat
verhouden. Of, in naam van het liberale, vinden niet alleen de staat en het onderwijs
elkaar, maar ook de kerk. Ter illustratie geven we de schoolstrijd (in Nederland en
België).3o3 Dat de staat onderwijs organiseerde en financierde waarin godsdienstonderricht
afwezig was, was de kerk als een doorn in het oog. Zowel in Vlaanderen als in Nederland
heeft de kerk zich fel verzet tegen deze 'scholen zonder God', die gefinancieerd werden
door de staat.304 Nu, wat we zien is dat in de 19de eeuw er een verderzetting is van de
aandacht van de staat voor onderwijs. Dat ook de staat belang had bij onderwijs, hebben
we al geduid met Luther. In naam van de goede orde grijpen zowel de kerk als de staat
aan op de populatie. Maar in een liberale bestuurshouding kan men pas echt spreken van
een 'verbestuurlijking van de school': de school gaat een strategische rol spelen in de
dubbele binding tussen individualiteit en totaliteit. Voor een liberale vorm van politiek
bestuur wordt onderwijs een instrument dat de vrijheid moet verzekeren. De mens moet
zich eerst zelf vormen tot een vrij individu, wil het ook bestuurbaar zijn. Juist vanuit het
belang van de mens, dit is het verzekeren van diens vrijheid, dient de school 'openbaar' te
zijn: een pastoraal-pedagogisch milieu met als effect een vrij jndjvjdu waarop de staat kan
aangrijpen en besturen en zo de vrijheid van burgers kan garanderen. Waar het
staatsonderwijs nog te veel doet denken aan de staatsraison, waar de staat op eigen
'kracht' scholing organiseerde, benadrukt het 'openbaar onderwijs' precies waar het om
gaat in het liberale bestuur: het verzekeren van een vrije toegang tot het onderwijs.3os
Onderwijs is een po~iticum: een politieke aangelegenheid opdat de staat een totaliteit van
mensen kan besturen en zo vrijheid kan verzekeren en garanderen.3oó Maar ook het
katholieke optreden laat zich duiden vanuit de liberale bestuursvorm. De katholieken
stellen zich op als een vrij subject, dat de eigen belangen wil verzekeren: met name de
vrijheid om katholiek onderwijs te organiseren. Door zichzelf te zien als een
belangensubject onderwerpt het katholieke onderwijs zich aan een liberale rationaliteit en
functioneert ze tevens als een instrument dat aangrijpt op de vrijheid van de mens en zo

'o' Trouwens, dot de schoolstrijd zich ofspeelt op een juridisch niveau wijst op het juridische apparaat als
bestuursinstrument van de staat. Of anders, in het jurisdische worden de contracten afgesloten die de belangen
von de individuen moeten verzekeren en veiligstellen.
3a Wanneer de Nederlandse staat de belangen van de kotholieken niet in rekening brengt in haar bestuurlijkheid,
verschijnt er in 1868 een Onderwijsmandementvon de Nederlandse bisschoppen onder leiding van Mgr. Joannes
Zwijsen (1 794-1877). In 1889 wordt er een wet in het parlement doorgevoerd die een bescheiden subsidie voor
het bijzonder ondenvijs invoerde. Moar het blijft wachten op een volledige vergoeding von de exploitatiekosten
van bestaande scholen en de stichtingskosten van nieuwe scholen. In 1917 wordt in artikel 23 lid 2 van de
grondwei de vrijheid van ondenvijs vastgelegd. Dit betekende een gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder
onderwijs. Teruggaand op dit beginsel wordt in 1920 de eerste wet uitgevaardigd over de volledige financiële
gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Deze wet betekende meteen ook het einde van de
schoolstrijd in Nederland (Schaor 1924, 54). In België werd de schoolstrijd pas echt ontketend met de
ongelukswet van 1879 door de ontneming van de financiële ondersteuning en het uitgesproken laïcistisch
korakter. Hei verbod op godsdienstonderwijs in scholen, alsook het afnemen van finonciële middellen om
godsdienstonderwijs in te richten werd bekampt met de afstraffing van de liberolen in de verkiezing van 1884.
3os Het invoeren van de leerplicht en de schoolplicht (voor alle kinderen) laat zich duiden vanuit deze liberale
bestuurshouding.
3o6'Unterricht is ein Politicum, een stoatszoak voor Maria Theresio uit Oostenrijk (De Keyser 1958, 272). Naor
het model van de Pruisische volksschool als 'pastoral-bureacratic organisation', zo hebben we eerder gesteld, zal
in het begin von de 18'` eeuw ook heel de Europese bevolking via scholing ondergebracht worden in deze
'spirituele en morele discipline' met een bepaalde individualiteit als effect.
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vrije mensen produceert. Wat we hiermee willen aantonen, is dat kerk en staat elkaar
precies ontmoeten in een spreken 'in naam van vrijheid'. Deze liberale bestuursvormen
grijpen aan op een belangensubject: de katholieke school kan haar recht op gelijke
financiering maar aanhalen omdat ze zichzelf eerst gedraagt als een belangsubject. Dan
pas kan er ook maar sprake zijn van een contract of 'schoolwet' als dat voor een individu
of groep (de katholieke kerk) van belang is. De schoolstrijd hebben we dus niet benaderd
vanuit de tegenstelling 'zedelijke en morele katholieke opvoeding' versus 'goddeloze
liberale opvoeding' maar vanuit het liberale regime zelf: het katholieke ondenvijs ziet
zichzelf als een organisatie met belangen waarmee de staat door de 'schoolwet' rekening
houdt in haar besturen. Of liever, de staat verzekert door het organiseren van ondervvijs
niet alleen de vrijheid van haar burgers, tevens moet ze ook de vrijheid (of kracht) van de
school als zelfstandige realiteit garanderen.

4.1.4. Catechese in naam van de v~ijheid

Onder het liberale regime verschijnt catechismusonderricht als probleem en oplossing.
Door te besturen in naam van de goede orde en aan te grijpen op de mens 'als zo door
God gewild' kan het catechismusonderricht de zelfvormende kracht van de mens niet
garanderen en wordt ze bijgevolg geproblematiseerd vanuit een liberale pedagogische
houding. Catechese, als het aangrijpen op het geweten van de mens, verschijnt tegen
deze achtergrond als een oplossing. De pastor-leerkracht bestuurt niet meer in naam van
de goede orde, maar in naam van vrijheid: door individuele verantwoordelijkheid en
gewetensvorming. Het armenonderwijs dat vasthangt aan het principe gratis of goedkoop
onderwijs aan kinderen van lage standen, beoogde (naast armenzorg) een opvoeding tot
vlijt, tucht en godsvrucht in naam van de goede roede: het bestrijden van de verpaupering
en het besef bijbrengen dat ieder in zijn stand behoorde te blijven. Onder het liberale
regime wordt het vrij en openbaar onderwijs echter een middel tot individuele bevrijding
(en later sociale verbetering). Dat armenscholen, tussenscholen en burgerscholen in de
17de tot in het begin van de 18de eeuw onbekommerd met die namen aangeduid werden
zonder dat zoiets gênant overkwam, is slechts te begrijpen vanuit de liberale houding van
de school zelf. In Amsterdam werd in 1876 de benaming 'armenschool' officieel afgeschaft
ten gunste van 'kosteloze school'. De inzet is niet langer meer 'armenzorg' (in naam van de
goede orde) maar katholiek onderwijs voor a~~e (katholieke) kinderen in naam van vrijheid.
In naam van vrijheid, moet de staat erop toezien dat iedereen toegang krijgt tot onderwijs.
In Nederland heeft vooral Mgr. Joannes Zwijsen (1 794-1877), stichter van de congregatie
van de Fraters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg), een belangrijke
rol gespeeld in de ontwikkeling van het vrije (katholiek) onderwijs. Deze congregatie en
haar vrouwelijke tegenhanger, de Zusters van Liefde van O.L. Vrouw van Barmhartigheid,
hebben actief bijgedragen tot de uitbouw van het katholieke volksonderwijs in Nederland
(in 1849). Verder waren zij in het bezit van een eigen drukkerij waarin zij (katholieke)
leerboeken samenstelden (van Vugt 1994, 82-86). De Fraters hebben geschiedenis
geschreven omwille van het zich aantrekken van het lot van alle kinderen, in het bijzonder
de armen. Maar deze 'armenzorg' moeten we niet begrijpen als het opvoeden tot een
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nette arme, zoals dat het geval was onder de staatsraison. Onder het liberale
bestuursregime betekent caritas, naastenliefde voor diegenen waarvan de vrijheid niet
verzekerd wordt en die dus niet in staat zijn tot een persoonlijke ontwikkeling. In deze
naastenzorg primeert de aandacht voor de ontplooiing en ontwikkeling van elk kind. Een
zorg die niet alleen fundamenteel is voor de mens maar tevens voor de orde en rijkdom
van de samenleving. Precies in deze naastenliefde of caritas ontmoeten kerk en staat
elkaar. Illustratief is 'De Maatschappij tot nut van 't Algemeen', opgericht in 1 784 door de
predikant Jan Nieuwenhuysen in Edam te Nederland. Het doel was volksontwikkeling door
de individuele beschaving van hart en verstand. Want de ontwikkeling van elk individu
kwam ook de ontwikkeling van de staat tegemoet. De oprichting van dit genootschap
maakt duidelijk dat de toenemende individualisering en de totalisering onder het liberale
regime op een specifieke manier met elkaar verbonden zijn: de bemoeienis van dit
(staats)genootschap via onderwijs met het leven van mensen is te verklaren vanuit de
versterking van de totaliteit. Trouwens, dat dit genootschap, door liberalen opgericht, later
wordt overgenomen door katholieken, duidt precies het punt aan waar zowel 'kerk', 'staat'
en 'onderwijs' elkaar ontmoeten: op het morele en vrije individu kan de staat aangrijpen
als het nut van het algemene.

4.2. Katholiek onderwijs in naam van het sociale

De liberale vorm van besturen ondergaat op het einde van de 19de en begin 20s'e eeuw
een belangrijke transformatie die we kunnen duiden als het 'sociale': de individuele
ontplooiing wordt verbonden met het sociale milieu (Foucault 2004a; cf. Simons 2003,
152-191). Hier willen we kort aangeven hoe het 'sociale' op een bepaald moment zich
als probleem stelt. Eigenlijk gaat het hier om een verderzetting van de liberale
bestuurshouding, met dien verstande dat men de individuele vrijheid wil combineren met
de welvaart van de samenleving. Kort geven we aan hoe de staat, de kerk en de vrije
katholieke school elkaar vinden in naam van solidariteit

4.2. 1. Solidariteit als strategie

In het begin van de 20''e eeuw ontwikkelt er zich een vorm van bestuurlijkheid waarin het
sociale een strategische rol gaat spelen. Met Simons kunnen we deze overgang duiden
vanuit de problematiek van de armoede (Simons 2003, 152-155). Het liberale regime
verzekert de vrijheid van elk individu en in die zin ook van de totaliteit als de som van
individuen. De rol van de staat is het garanderen en veiligstellen, kortom het verzekeren
van vrijheid opdat mensen elkaars vrijheid niet inperken. Vrijheid wordt benaderd vanuit
een negatief recht: het vastleggen van vrijheid en niet in positieve zin, het vastleggen van
het gebruik van vrijheid. Armoede in een liberale houding wijst dus op het verkeerd
aanwenden van vrijheid; het is een individueel alsook moreel probleem waarvoor de arme
zelf verantwoordelijk is. Op het einde van de 19de eeuw verschijnt er een nieuwe vorm van
armoede die niet te herleiden is tot de individuele verantwoordelijkheid, namelijk het
pauperisme. Precies omdat het niet meer gaat over de resultante van het verkeerd
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aanwenden, wordt 'armoede' problematisch. Hier komt een omwenteling in het besturen
waarin het 'milieu' als een nieuw aangrijpingspunt verschijnt. Dit milieu bergt een aantal
elementen in zich, die naast de individuele verontwoordelijkheid deel gaan uitmaken in
een nieuwe bestuursconfiguratie. Met andere woorden, niet alleen individuele oorzaken
maar ook maatschappelijke of beter, sociale kwalen vormen het aangrijpingspunt in deze
nieuwe bestuursconfiguratie.

Waar in de burgersamenleving de bevolking gedacht werd als een som van
individuen, verschijnt de samenleving nu als een ware zelfstandige eenheid die een eigen

orde kent. Het normale is niet enkel meer te duiden vanuit het individu, maar vanuit de
orde van de samenleving. "The point of departure in this rationality is that society, and its
norms and regularities, is a condition for individual freedom (and thus also that social
problems could endanger individual freedom) (Simons á Masschelein, niet-gepubl.). En
verder: "This regime opens up the space for a governemental reflection on issues
concerning 'socialization', 'social normality', social control', 'solidarity'." Hier verschijnt de
sociologie als de wetenschap of de kennis over de wetmatigheden op het niveau van deze
samenleving. Ilustratief is de 'sociale fysica' van Quételet. "De 'sociale fysica' gaat niet
meer uit van de individuele natuur en van een oneindig aantal 'accidentele'
eigenschappen, maar van de mens als deel van de soort." (Simons 2003, 156).30'
Opnieuw zal men zich beroepen op de statistiek om deze 'wetmatigheden' of
maatschappelijke orde te duiden. Maar statistiek is niet de 'politieke staatskunde' zoals het
geval was onder de staatsraison, noch gaat het om het in kaart brengen van processen
tussen individuen. Statistiek wordt hier 'kansrekenen', waar de aandacht niet gaat naar de
oorzaken, maar naar de 'kans' dat er zich een bepaald fenomeen voordoet. Quételet richt
zich op het belang van het gemiddelde en het normale. Waar in het liberale regime de
norm ligt in de realiteit, zien we hier de 'gemiddelde mens' (~'homme moyen) opduiken.
De gemiddelde mens is geen (objectieve) realiteit: er is geen werkelijke n-~ens die
beantwoordt aan het gemiddelde. Wat de gemiddelde mens weergeeft, is dat elke mens in

verbinding staat met een gemeenschappelijkheid die een eigen wetmatigheid kent. Precies
in deze gemeenschappelijkheid ligt ook het normale en het goede. Hier geldt het
'principe' als een ideaal dat de vooruitgang van de samenleving of de perfectionering van
de soort bewerkstelligt. Dit ideaal ligt niet in de samenleving, maar is iets dat in de
toekomst gerealiseerd dient te worden. Waar het 'principe' het ideaal buiten de
samenleving legt, geeft het 'gemiddelde' aan dat de ideale staat zich bevindt in de
samenleving. Of, waar de 'natuurlijke mens' geduid werd vanuit de onmiddellijke relatie
tot de ander of een gemeenschappelijke natuurlijke grond (b.v. gevoelens) verschijnt hier
de 'sociale mens' die betekenis krijgt vanuit het milieu of de samenleving. Dit heeft ook
een effect op de relatie tussen het normale en de moraliteit. In het liberale regime hebben
we het normale geduid als het goede of het morele. De staat dient deze toestand te
verzekeren: het normale, dat tevens het morele is, vercekeren betekent afwijkingen
terugdringen of vermijden. Wanneer echter het gemiddelde het normale uitdrukt, dan ligt
ontwikkeling niet in het vermijden van de afwijkingen, maar in het verbeteren van het

'o' Ook de science morole van Concordet en Comte schrijk zich in onder dii weten.
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gemiddelde. Vooruitgang en ontwikkeling worden gezien als de resultanten van de
statistische berekening van bepaalde fenomenen.

Hier zijn de ideeën van de Franse socioloog Emile Durkheim (1858-1917)
belangrijk. Tegen de achtergrond van de opkomst van de moderne samenleving, stelde
Durkheim zich de vraag wat mensen vroeger bijeen hield en wat mensen bindt in de
moderne samenleving. Het begrip 'solidariteit' impliceert de vraag naar de stevigheid van
de banden waarmee mensen met elkaar verbonden zijn, de hechtheid van het weefsel dat
ze met elkaar vormen (van Hoof á Van Ruysseveldt 1996, 1 15). Solidariteit slaat precies
op een geheel van diensten waardoor mensen op een zeer specifieke manier met elkaar
verbonden zijn. 'Socialisatie' is dan het maatschappelijke proces waarbij de spelregels van
een welbepaald sociaal systeem door de deelnemers ervan worden overgenomen en
waardoor aldus het voortbestaan van dat systeem wordt verzekerd. Het is maar door het
systeem of de gemeenschap dat de mens dan ook maar mens kan worden. "L'homme
n'est un homme que dans la mesure ou il est civilisé, or la civilisation vient de la société."
(Durkheim in De Keyser 1958, 393). Waar het liberale regime bestuurde doorheen het
produceren en instandhouden van de individuele vrijheid, gaat de sociale vorm van
bestuurlijkheid ook de samenleving inbrengen waardoor de mens ten volle mens kan
worden. In dit regime verschijnt de (godsdienst)sociologie als een instrument om de
samenleving in kaart te brengen (en zo te kunnen besturen): de sociale oorzaken worden
aan het licht gebracht, niet alleen van wat mensen uit elkaar drijft, maar tevens wat ze
samenbrengt. Niet de staat maar de (geloofs)samenleving wordt hier het
onderzoeksdomein voor statistische kennis. Niet de individuele natuur van de mens staat
centraal, maar de sociale mens, dit is de mens als deel van een soort. Op dit niveau
worden er wetmatigheden in kaart gebracht, waarmee niet alleen de staat kan besturen,
maar ook mensen bestuurd kunnen worden. Waar in het liberale regime de staat de
zekerheid en veiligheid van vrijheid garandeert, krijgt men in het sociale regime een
systeem van rechten dat de sociale belangen en conflicten diende te reguleren.

4.2.2. Godsdienstonderwijs en sociallsatie

Waar de strategie van vrijheid het individu als aangrijpingspunt heeft, grijpt het sociale
aan op de mens als een wezen dat over zijn eigen grenzen heen moet. Niet in de zin van
een individualistische zelfoverstijging, maar als een sociale poging om de grenzen van het
menselijke uit te breiden. Ook het pastoraal-pedagogisch milieu wordt opnieuw
problematiseerd: naast vrijheid moet ze ook het sociale gaan garanderen en verzekeren.
De mens moet zichzelf niet alleen zien als een vrij en redelijk individu, maar tevens als een
sociaal individu: een individu dat zichzelf kan vormen in relatie tot de ander. Onderwijs
wordt herdacht als een instrument dat kinderen transformeert tot een individu dat zichzelf
maar kan begrijpen vanuit het sociale milieu waarin het zich begeeft. Opvoeding en leren
wordt gezien als het interioriseren van traditionele, sociaal geaccepteerde
handelingspatronen. Ook hier is Durkheim verhelderend: "Wanneer ik mijn taak als broer,
echtgenoot of burger volbreng, wanneer ik aangegane verbintenissen nakom, vervul ik
verplichtingen die buiten mij en mijn handelen om bepaald worden, door recht en
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gewoonte. Zelfs als zij met mijn eigen gevoelens overeenstemmen en ik inwendig van hun
werkelijkheid overtuigd ben [geïnterioriseerd of verinnerlijkt heb, i.g.] blijft die werkelijkheid
objectief; want ik heb die verplichting niet zelf gemaakt, maar ze door mijn opvoeding
meegekregen. (...) Op dezelfde wijze heeft de gelovige het geloof en de praktijken van
zijn godsdienstig leven volledig kant en klaar bij zijn geboorte aangetroffen; indien zij voor
hem bestonden, wil dit ook zeggen dat zij buiten hem bestaan (...) Dit zijn dus wijzen van
handelen, denken en voelen die de bijzondere eigenschap bezitten dat zij buiten het
individueel bewustzijn bestaan." (Durkheim in Dobbelaere 1994, 21). Handelingspatronen
(gewoonten, gebruiken, zeden en wetten) gaan aan het individu vooraf en worden slechts
door de (geloofs)traditie overgedragen. Onderwijs als godsdienstonderwijs wordt
geproblematiseerd vanuit het sociale. Dit sociale slaat op de regels of handelingspatronen
die zich bevinden buiten de mens en waartoe men inzicht moet krijgen om zich conform
de totaliteit te gedragen. Dat is wat Durkheim uitdrukt met de notie 'verinnerlijking van
waarden en normen': kinderen worden tot inzicht gebracht als ze deze sociale normen en
regels kunnen interioriseren, dit is het inwendig maken van de uitwendige sociale regels.
Autonomie impliceert dat de regels niet nageleefd worden omwille van de betrokkenheid
op een groep, maar vooral ook zelf gewild zijn. Door kennis van deze regels of beter de
samenleving, wordt het kind in staat gesteld zichzelf de wet te stellen. Tevens wordt de
discipline herdacht vanuit het sociale: regels en de autoriteit liggen in de samenleving.

Godsdienstonderwijs (en niet catechese of catechismusonderricht) verschijnt als
oplossing in een sociale bestuurshouding. Ter illustratie verwijzen we naar het werk
Levensbeschouwing en zede~ijke opvoeding (1916) van de priester T. Verhoeven. aos

Godsdienstonderwijs grijpt aan op de vrijheid en eigenheid van het kind en diens
ontwikkeling tot een sociaal en zedelijk wezen.ao9 Dat is het doel van de opvoeding: "In het
kind de habituele aanleg te vormen en te ontwikkelen, waardoor het zich als schepsel, als
mens, als sociaal wezen, bij voortduring geplaatst weet in een plichtensfeer en de
aandrang voelt deze plichten na te komen." (Verhoeven 191 b, 70). Maar deze plicht gaat
aan de mens vooraf: "De zedenwet bestaat niet door de mens (...) en van hem
afhankelijk, doch zij bestond vóór de mens en wel eeuwig, nl. in het verstand van God,
Die, door de mens te scheppen, hem met diens rede van Zichzelf afhankelijk maakte en
daarmee tevens de zedenplicht creëerde." (~bid., 10). Godsdienstonderwijs verschijnt als
een oplossing voor het sociale, namelijk door het kind inzicht te bieden in de zedenplicht,
dit is hem de zedelijk vormende inzichten, gewoonten en overtuigingen bijbrengen om
eenmaal zelfstandig geworden het beste de zelfcontrole op zijn eigen zedelijk leven uit te
oefenen (cf. ~bid., 19). Hier gaat de Munchense methode310, met vertegenwoordigers als

'oe Zie bijvoorbeeld ook P. Van Luyk (Godsdienst in de koraktervorming, 1912) en P. Wolters (Opvoeding en
godsdienst, 1922).
~ Verhoeven kunnen we ploatsen tegen de traditie van de Reform-pedagogiek en de nieuwe schoolbeweging
waar het kind in het centrum staat. Maar deze aandacht voor het kind (PiSdogogik vom Kinde ousj betekent geen
breuk met de school of het postoraal-pedagogische milieu. Waar in het liberole regime het kind zichtbaar en
zegbaar werd vanuit de normaliteit, vormt nu de sociale dimensie van de individualiteit het uitgangspunt.
"o De Munchense methode wordt gekenmerkt door een aantol leerfrappen: Dorbietung ( aanbieden van een
verfelling bij voorkeur uii de bijbelse geschiedenis of een heiligenverhaol), liergleichung und vertiefung (het
verklaren waarbij de catechismus niet als uitgangspunt wordt genomen maar fungeerf als een somenvotting),
Anwendung ( toepassing, de leerinhoud verder verdiepen en verinnerlijken alsook het inoefenen door habituele
handelingsdisposities te stichten) (Cooreman 1974a, 16-17).
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J.F. Herbart, T. Ziller en W. Rein een belangrijke rol spelen in de methode van de
'catechese'.31 Een centrale notie in deze methode is de 'praktische associatie'. Het gaat
hier niet alleen om een associatie tussen begrippen of begrippen en voorstellingen, maar
vooral om een associatie naar het leven van het kind.312 In deze associatie staat de
vertelling centraal. Door de vertelling wordt niet alleen het verlangen en de begeerte van
het kind opgewekt. Tevens is het een middel om de catechismustekst te verklaren, haar
inhoud verder uit te diepen en te concretiseren in handelingen. Opdat het kind zelf de
eigen zedenplicht zou kunnen verinnerlijken werd het catechismusonderricht (het van
buiten kennen en opzeggen van de catechismus) als ontoereikend beschouwd en verschijnt
godsdienstonderwijs dat aangrijpt op het kind zelf, als nieuwe methode.313 Maar dit
aangrijpen op het individuele kind staat steeds in het teken van het sociale, de
dienstbaarheid aan de andere. Of beter, kennis is een middel naar het doel: het vormen
van sociale individuen of 'praktische christenen'.

Later zien we dat ook de experimentele psychologie, de (ontwikkelings)psychologie
(o.a. W. James) en de (godsdienst)didactiek een grote rol gaan spelen in een
normaliserend spreken over het kind. Met normaliserend bedoelen we, Simons volgend,
dat de figuur van het kind zichtbaar en zegbaar wordt tegen de achtergrond van wat
normaal is op het niveau van de populatie, in bijzonder de populatie van leeftijdsgenoten
(in de religieuze gemeenschap). De empirische strekking in de catechetiek en pedagogiek
kunnen we duiden vanuit het sociale zelf: het pedagogische handelen dat zich moet
legitimeren, zoals we eerder hebben gesteld, tegenover de (religieuze) natuur van het kind,
krijgt een wetenschappelijk kader waarin pedagogische ingrepen vergeleken, getoetst en
eventueel aangepast worden aan elkaar. In de empirische wetenschappen verschijnt de
leerling in zoverre deze nog niet de sociale norm van het (religieuze) handelen verinnerlijkt
heeft. In die zin gaan ze een belangrijke rol spelen in de katechetiek die de methoden of
didactiek in kaart gaat brengen. Godsdienstdidadiek verschijnt onder de sociale
bestuursvorm als een oplossing om de pedagogische houding en het handelen tegenover
het kind te denken. Het zijn de (pastorale) technieken die aangrijpen op het kind opdat dit
zichzelf kan transformeren tot een individu dat zichzelf de norm kan stellen, dit is de

31 Door de Nederlandse vertaling van A. Weber in 1907 (De Miinchener-methode von hel catechísmusonderrichl~
hebben tal van auteurs met betrekking tot de iheoretische uiteenzetting als de praktische werking van
schoolcatechese zich laten inspireren door Duitse publicoties. Zo ook heeft Verhoeven zich loten inspireren door
de pedagoog J. Herbart en diens opvatting van Durch Erziehung den Chorokterbilden.
3'2 "Zo konden de dingen die in het leven van de christen praktisch elkaar opvolgen, ook met elkaar geossocieerd
raken. Ook dienden gemoedsbewegingen en voornemens von de wil in de associatie te worden opgenomen. Zo
kon het kind zich het geleerde herinneren op het ogenblik dat het daaraan moest denken, en werd het voornemen
opnieuw gebruikt op het ogenblik dat het om uitvoering vroeg." (Ibid., 16).
31 "De werkwijze - waarbij de catechismusvragen een no een werden doorgenomen, de catecheet het antwoord
voorlas, mei eigen woorden omschreef, met voorbeelden verklaorde, een praktische toepassing gaf en dan naar
de volgende vraag overstapte - liet het gemoed van het kind totool werkeloos en was ook pyschologisch fout. (...)
De 'zaokverklarende' methode zou in de plaats komen. Gebouwd op de vertelling en uitgewerkt volgens de
leertroppen, waarbij men uitging van de zaak, von de vorming van associatie van voorstellingen en zo geleidelijk
kwam tot de vorming van begrippen en daarmede hormoniserende wilsuitingen, die tenslotte door de woorden
van de catechismustekst warden vastgezet in het geheugen, gold hierbij als voornaamste doel, niet het leren, moar
de toepassing." (Ibid, 18-19). Zie in bijzonder het werk van de 'eerste catecheticus in Nederland' W. Von den
Hegel, Gedochlen over lheorie en proktijk der colechese (1912), waarin hij de genetische methode als de meest
voortreffelijke vorm van de zaok-verklarende methode duidt: "Zij weet de voorstelling zo in te richten, dat de
waarheden daaruit vanzelf worden, m.a.w. de methode, welke als voorstelling aanbiedt de wordingsgeschiedenis
von de in de catechismustekst geformuleerde waarheid zelve" (Van den Hengel in Cooreman 1974, 19).
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sociale norm heeft verinnerlijkt. Deze strategie van het sociale heeft tevens een effect op
de pastorale technieken en discipline. De sociale dwang en externe controle alsook de
mogelijkheid tot het bijsturen van leerprocessen raken de kern van de schoolorganisatie.
Dit uit zich in het klassikale systeem (volgens leeftijd), alsook de indeling in het
jaarklassensysteem volgens ontwikkelingspeil, waardoor de leerkracht binnen de klas niet
alleen de mogelijkheid krijgt om dwang en controle uit te oefenen, maar zich tevens kan
richten op elk individu om diens leerprocessen bij te sturen.314 Maar ook orde vormt een
centraal element: het goat hier niet alleen om technieken die de orde garanderen tussen
indjviduen of in de groep, maar tevens om een vorm van orde die aangrijpt op de leerling
zelf. Het gaat hier om een orde die statistisch meetbaar is en het kind als correlaat neemt.
We kunnen hier met Depaepe verwijzen naar de pedologische bewegingen (chi~d study~
die op een positieve wetenschappelijke manier de wetten van kinderlijke ontwikkelingen
zichtbaar maken, waarop opvoeding en onderwijs zich kunnen aanpassen. Deze
bewegingen buigen zich over verschillende domeinen, bijvoorbeeld de schoolhygiëne (cf.
medische onderzoek), antropometrie of het meten van het menselijke lichaam met het oog
op een ontwikkelingsweten en vooral de psychologie van het normale kind waarbij de
aandacht uitgaat naar geheugenonderzoek, concentratie, intelligentie. Daarnaast is er ook
aandacht voor de antropologie, de geschiedenis en pedagogiek van het kind met een
bijzondere sensitiviteit voor het abnormale kind (b.v. handicap, leerstoornis) en voor de
sociale synthese ( b.v. zelfmoord, criminaliteit) ( Depaepe 2002, 135 ev.).

In deze sociale bestuurshouding verschijnt de school als een zelfstandig instituut dat
via de socialisatie van waarden en normen de instandhouding van de maatschappij
waarborgt. Vanuit deze sociologische analyse krijgt de school een allocatieve fundie: niet
alleen waarborgt de school de instandhouding van de samenleving, maar bepaalt ze ook,
via scholing en het behaalde diploma, de plaats van elke lid in de samenleving.315 De
uitdrukking 'de school voor het leven' (Ibid., 1 bb) omschrijft precies waar het om gaat:
onderwijs bereidt de mens voor op (alle aspecten van) het sociale leven.
Godsdienstonderwijs verschijnt als oplossing voor het sociale: "Eerst als wij erin slagen
onze leerlingen religieuze waarheden, religieuze begrippen, religieuze overtuiging bij te
brengen, geven we hen iets mee voor het leven, want daaruit kunnen godsdienstige
daden, een godsdienstig leven voortkomen; nooit uit gememoriseerde woorden."
(Rombouts in Cooreman 1974b, 50).

3" Depaepe beschrijft het klasikaal onderwijs als een prototype van externe disciplinering in tegenstelling tot het
masturbatie-offensief ols een protype voor interne ('hoofdelijké) disciplinering (cf. Depaepe 2002, 69-75). Voor
een verdere beschrijving von het klassikaal onderwijs in de schoolcatechese zie C. Nabuurs,
Kalechismusonderrichl voor onze kinderen. Proeve van een volledig leerplon. Ingeleid en verduidelijkt met eenige
gedachten over klossenindeling, leerplan en methode (1918). Cf. Het onderscheid tussen bijbelse geschiedenis en
catechismusonderricht naargelang het niveau van de klos bij o.a. Vincent á Verbeeken, Opvoeding en onderwijs.
Leerboek derpoedagogie ~en dienste von kweekelingen, onderwijzers en belangstellenden in het onderwijs (1907).
"s In dezelfde lijn ligt het 'functionalisme' van T. Parson (1902-1979). Het (Amerikaanse) functionalisme is een
sociologische stroming die het functioneren van een samenleving als systeem wil verkloren en waarbij de nadruk
ligt op de fundies die een somenleving oniwikkelt om te kunnen voortbestoan (van Hoof á Van Ruysseveldt 1996,
131).
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4.2.3. Kerk en staot: de katho~ieke beweging

Dat de kerk als een individualiserende macht en de staat als een totaliserende macht ook
onder het sociale bestuurregime aan elkaar verbonden zijn, willen we illustreren met de
'katholieke Actie'316 die aan het einde van de 19de eeuw opkomt, maar haar hoogtepunt
kent in de 2051e eeuw. De katholieke beweging had vooral veel te bieden op vlak van de
armenzorg, de ziekenverpleging, de wezenzorg en natuurlijk onderwijs. Naastenliefde
gebeurt niet alleen meer om de vrijheid van de ander te verzekeren zodat deze zich kan
ontwikkelen tot een vrij individu, maar krijgt ook een 'sociale kant.': het versterkt de
sociale cohesie tussen mensen (groep) en draagt zo bij aan de ontwikkeling van een sterke
sociale ( welvaarts)staat. De uitbreiding van de katholieke beweging in de 20s'e eeuw van
traditionele kerkelijke activiteiten op vlak van kerk, school en caritas naar tal van andere
sociale en maatschappelijke activiteiten is het effect van een bestuursvorm waarin
solidariteit de strategie vormt. Voorbeelden van dergelijke maatschappelijke organisaties
zijn vakbonden, ( politieke) partijen, jeugdbewegingen, boerenbonden. De in 1913 eerste
opgerichte katholieke scoutsgroep ( in België) functioneert als een bestuursinstrument om
de heersende sociale waarden en normen langs deze weg over te brengen bij de jeugd en
om zo dus ook de maatschappelijke en sociale orde te garanderen (Depaepe 2002, 153).
Door de uitbreiding van haar activiteiten gaat de Katholieke Actie zich beter organiseren
om steeds meer mensen aan te trekken en in te lijven in een pastorale technologie met als
effect een sociale individualiteit. Deze nieuwe methodische aanpak is de geschiedenis
ingegaan als de 'verzuiling'. "Er ontstond een netwerk, een 'zuil', van talloze grote en
kleine katholieke maatschappelijke organisaties op ongeveer elk denkbaar gebied." (van
Vugt 1994, 27). De 'katholieke zuil' venvijst naar het blok van katholieke organisaties, die
onderling gelieerd zijn (b.v. katholieke partij, kerk, katholieke vakbond, caritasverbond,
katholieke jeugdbeweging) en gezorgd hebben voor de transformatie van deze sociale
discipline in het dagelijkse leven van alle mensen zowel in de stad als in het bijzonder op
het platteland.

Deze organisaties of pastorale bestuursinstrumenten slaagden erin de grote massa
van het volk aan zich te binden: dat wil zeggen, grote delen van de bevolking onder te
brengen in een discipline waardoor mensen niet alleen getransformeerd werden tot morele
en autonome individuen maar in het bijzonder tot een sociaal individu. Zij versterken niet
alleen de sociale cohesie tussen mensen, maar zijn tevens instrumenten om de sociale
controle uit te oefenen. De Katholieke Actie zien we dus niet als een reactie op de dreiging
van de moderniteit als daarmee dan bedoeld wordt het verlies aan religie of andere
dreigingen die zich vooral uitten in vormen als de opkomst van de ideologische
concurrenten als liberalisme en socialisme, klassenstrijd en vermaterialisering, massale
geloofsafval en grootschalige verstedelijking. Nogmaals, ons uitgangspunt ligt niet in een

"a De Katholieke Actie was voornamelijk een Belgisch model dat zich pos in 1936 in Nederland ontwikkelt. Een
belangrijke figuur in deze Katholieke Actie is J. Cordijn (1882-1967). In 1924 sticht hij de Jeunesse Ouvrière
Chrélienne dat we in Vlaanderen in 1928 kennen als het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (woarvon de
Katholieke Arbeidersbeweging voor Jongeren, de KAJ een belangrijk onderdeel is). Een andere belangrijke figuur
achter deze idee is de theoloog A. Dondeyne (cf. Getoof en wereld (1961)). Maar deze katholieke actie neemt
natuurlijk ook andere vormen aan dan de katholieke arbeidersjeugd.
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etatisering of centralisering van de staat over alle domeinen van het leven, maar in het
perspectief van bestuurlijkheid. 'Sociale' bewegingen, inclusief de katholieke, de liberale
en de sociale, zijn instrumenten om de grote massa te transformeren tot een sociaal
individu en worden precies daarom verzekerd en mogelijk gemaakt door de staat. De
enorme groei van de katholieke bewegingen laat zich dus niet duiden als een katholiek
reveil ('godsdienst mag weer'), maar als een effect van het sociale. Kortom, kerk en staat
vinden elkaar in naam van het sociale.

4.3. Besluit

Begin van de 19de eeuw ontwikkelt er zich het liberale bestuursregime. In dit regime vormt
vrijheid en zekerheid het aangrijpingspunt in het sturen en vormen van mensen. Zowel de
kerk als de katholieke school nemen een liberale bestuurshouding aan in het besturen van
mensen. In naam van vrijheid transformeren ze de mens tot een vrij en autonoom individu.
Omdat het individu door het pastoraal-pedagogische milieu zichzelf bestuurt conform de
totaliteit, kan tevens de staat zichzelf legitimeren met het instandhouden en garanderen
van vrijheid en zekerheid. Deze liberale bestuursvorm ondergaat in de 19~` en 20~e eeuw
een transformatie die we kunnen duiden als een sociale vorm van besturen waarbij vrijheid
niet alleen gekoppeld wordt aan de individuele ontplooiing maar ook een sociale
dimensie heeft. Ook hier hebben we de werking van het katholieke onderwijs en de kerk
belicht vanuit de koppeling tussen zelfsturing en sturing.

Vanuit het perspectief van bestuurlijkheid hebben we ons niet laten misleiden om de
'Staat' en de 'Kerk' tegenover elkaar te plaatsen als twee grootheden die elk steunen op
een aantal premissen. De inzet was veeleer te illustreren dat er een 'dubbele binding' van
individualiteit en totaliteit tussen hen ligt. In deze binding verschijnt de 'Kerk' niet als een
instantie die het volk indoctrineert maar als een institutionalisering van de pastorale macht
met een individualiserende werking. De kerk als een religieus-pedagogisch milieu
problematiseert door middel van specifieke technieken en een vorm van weten de relatie
tot het zelf. Ook de 'Staat' hebben we niet benaderd vanuit een toenemende verstaatsing
of bureaucratisering van het leven maar als een totaliserende macht die een bevolking of
mensen bestuurt. We kunnen dus stellen dat waar deze totaliteit zichzelf begrijpt tegenover
bestuurbare burgers of een totaliteit van individuen, individuen zichzelf ook maar kunnen
besturen conform de totaliteit. Anders gesteld, de individualiserende macht waardoor de
mens zich op een bepaalde manier tot het zelf kan verhouden of zichzelf gaat
problematiseren (in termen van bijvoorbeeld vrijheid, socialiteit) om een individu te zijn,
veronderstelt tevens een totaliserende macht die dit geheel of deze totaliteit van individuen
kan besturen. De kerk echter die nu protesteert tegen een bepaalde vorm van politieke
macht alsook een type van individualiteit hekelt, vergeet dat de verbestuurlijkte staat voor
het besturen van mensen aangrijpt op een bepaalde individualiteit die het pastoraal-
pedagogische milieu als effect heeft. Maar ook een staat die de religieuze invloeden hekelt
en daartegenover pleit voor een 'vrij individu', vergeet dat ze zichzelf maar kan legitimeren
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vanuit de individualiteit die geconstitueerd wordt in het pastoraal-pedagogische milieu
(Simons 2003, 102).31

Maar in deze overgang van de staatsraison naar de autonome staat onder het
liberale regime, verschijnt er echter ook een nieuwe tegenstelling: de 'burger' wiens
gehoorzaamheid aan de wet een voorwaarde was tot sociale vrede is niet meer identiek
aan de 'mens' die in staat is zijn eigen geweten te volgen zolang dat niet botst met de
publieke plicht aan de wet. Hier ontstaan twee van elkaar te onderscheiden domeinen: de
burger als inwoner van de staat en het reflecterende subject dat deelneemt in een
'pastorale' zelfsturing. Beide relatief van elkaar onafhankelijke niveaus worden bestuurd
door experts. De pastorale expert (pastor-leerkacht) is degene die werkzaam is op de
werkvloer of het pastorale-disciplinaire milieu. "Deze pastorale expert, hoewel die in
toenemende mate het voorbereiden op het leven als burger als belangrijk aspect
onderkent, ziet de school in eerste instantie als een middel in de menswording." (Ibid.,
129). De pastorale expert is de figuur die vanuit zijn toegang tot een bepaald principe aan
de hand van pedagogisch-disciplinaire instrumenten een bepaald type van subjectiviteit tot
stand brengt. Onder het liberale regime is deze pastorale expert de 'kritische intellectueel'.
In plaats van het religieuze tribunaal, is er nu sprake van een tribunaal van de rede: de
verhouding tot uzelf is een onderwerping aan de wetten van de rede (Ibid., 129).
Daartegenover staat de bureocratic agent, degene die onderwijs begrjjpt als het besturen
van de populatie en in naam van vrijheid en zekerheid. Hier wordt de mens
geproblematiseerd niet vanuit zijn mens-zijn of individualiteit maar vanuit de totaliteit, als
lid (burger) van de samenleving. Met Hunter kunnen we stellen dat de grote spanning
tussen opvoeden tot mens(wording) en burger(schap) teruggaat op deze twee milieus, die
elk met hun eigen expertise en vormen van weten bijgedragen hebben aan de assemblage
van de school. Deze spanning kan niet - en dat wensen we met klem te bevestigen -
terugvoerd kan worden op twee onverzoenbare prjncjpes of theoretjsche uitgangspunten
(Hunter 1994, 74; cf. 1996). Dit impliceert tevens dat er dus niet zoiets is als de 'ware'
verlichting waarvan Kant de vader zou zijn, maar dat iedere (wijsgerige) school een
verlichting claimt voor zover ze uitgaat van een bepaalde wijze van leven en denken tegen
de achtergrond van een heel specifieke vorm van problematisering van de mens (Simons
2003, 145). Vorming ('Bildung~) maar ook religieuze vorming moeten we niet begrijpen
als een principe dat ten grondslag lag en Ijgt aan een onderwjjsgebeuren en dat onderwjjs
het al dan niet vervullen is van dit principe, maar als een strategisch concept dat het
bestuurlijke en het pastorale met elkaar wil verbinden. Vorming is het onderwijs dat onder
het liberale (en het sociale) regime bestuurt in naam van de vrijheid en rationaliteit.

Kortom, de school als een pastora~ bureaucratic organisotion is een hybride
organisatie. Deze hybridisatie gaat terug op de school en de staat als nieuwe fase in de
pastoralisering van de kerk. Omdat zowel het politionele als het pedagogische milieu
aangrijpen op de pastorale macht voor de eigen institutionalisering is het effect van
onderwijs een individualiteit die zowel mens als burger is. Deze spanning tussen mens-zijn

"' Met een knipoog kunnen we hier verwijzen noar de discussie tussen VLD-minister P. Dewoel, die pleit voor
neutraol en vrij onderwijs en het Vlaamse Secretariaat voor Katholiek Onderwijs en de politiek partij CDBV die het
liberale mensbeeld hekelen omdat het geen rekening houdt met de katholieke identiteit (cf. Schelstraete 2002;
Martens 2002, 13; Boeve 8 Pollefeyt 2002).
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en burger-zijn gaat terug op twee milieu's die bijgedragen hebben aan de verschijning van

de school en vertolkt zich in de katholieke school als een spanning tussen het 'katholieke

opvoedingsprojed' en het 'opvoeden tot burger-zijn'.

5. ALGEMEEN BESLUIT

Door het catechismusonderwijs (en later het volksonderwijs en de moderne school) worden

grote delen van de bevolking opgenomen in een spirituele-morele discipline. Deze
christianisering van 'heidense' populaties is niet gericht op het overdragen van waarden

en normen noch op het doceren van een waarheid. Waar het in de 17de eeuw om gaat is

een verderzetting van de pastoralisering van de kerk, waarin de staat en de school twee

nieuwe fasen vormen. Onder'pastoralisering' verstaan we de verspreiding en ontwikkeling

van de postorale macht of bestuurstechnologie: de pastorale technieken en vormen van

weten waarmee de mens de relatie tot het zelf gaat problematiseren en zichzelf gaat

transformeren tot een subjectiviteit en individualiteit. Deze pastorale discipline is niet

onmiddellijk te reduceren tot het vormen van autonome mensen, noch leerzame werkers.

Het ging in het bijzonder om het problematiseren van de relatie tot het zelf om zichzelf te

transformeren tot een individu. Door het overdragen van deze pastorale technieken of
technologie in het dagelijkse leven van de 'leken', wordt de christelijke pedagogie een

middel waardoor grote delen van de bevolking in Europa zich gaan gedragen als een

subject, dit is iemand die over het zelf kan reflecteren conform een totaliteit (Hunter 1994,

57). "De mens gaat zichzelf zien als een individu dat zelf verantwoordelijk is voor zijn

eigen daden en uiteindelijk voor (de voorbereiding op) zijn heil en verlossing, als een

persoon die over zichzelf kan en moet reflecteren." (Simons 2003, 84). Christianiseren is
het initiëren van mensen in een bepaalde wijze van het besturen van het zelf. "It consisted

(...) in the transmission of an ensemble of ethical techniques and practices through which

individuals acquired the capacity to concern themselves with their own conduct and to

shape it by ethical labour." (Hunter 1994, 56).
Deze technieken waardoor het individu bekwaam is zich te gedragen ols een

reflectieve persoon, zijn niet willekeurig noch door de mens zelf gekozen. Het zelf-

reflectieve subject gaat niet aan deze discipline vooraf maar is een effect van de initiatie in

deze pastorale discipline. Een initiatie die, zo hebben we hier willen aantonen, geen

individuele noch culturele vrije keuze is. Hier venvijst Hunter naar het falen van de kritische

theorie op de pedagogiek die de eigenschappen van een reflectief individu wil toekennen

aan de technieken of discipline zelf. Noch de discipline waarin men gerealiseerd wordt, is

een vrije reflectieve keuze, noch de reflectieve vrijheid als een effect van de discipline

beantwoordt aan een persoonlijke keuze. Daarom kunnen we scholing niet reduceren tot

een intellectueel systeem, eerder gaat het om 'geloofssysteem' in de zin van een regime

van transformatie en zelfsturing conform een totaliteit. Onderwijs functioneert als een

instrument waarmee elk individu getransformeerd wordt tot een zelfreflectieve morele

persoonlijkheid om zo bestuurbaar te zijn. De bijdrage van de christelijke pedagogie aan

de moderne school is niet gericht op een ideologie van het ware leven, noch op de

vorming van een (kritisch) bewustzijn. Het gaat zelfs in se niet om het overdragen van een
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geopenbaarde waarheid, waarden en normen. Vorming is het resultaat van een niet-
gekozen initiatie in een spirituele-morele discipline die individuen uitrust zich te gedragen
als een reflectief subject. In de school heeft de pastorale bestuurstechnologie zich
hervormd tot een discipline met een moreel en deugdzaam subject als effect. Op deze
wijze hebben de 'pastorale technieken' hun theologische inbedding ingeruild voor seculier
en moreel onderricht en zo bijgedragen tot wat we vandaag noemen de moderne school.

Het christelijke pastoraat verdwijnt dus niet op het moment dat de meer klassieke
vorm van besturen (de machtsuitoefening van de soeverein) in vraag gesteld wordt, maar
wordt paradoxaal genoeg nog geïntensifieerd. Het verzet tegen deze vorm van besturen
heeft zelfs geleid tot een verdere verspreiding van de pastorale macht buiten de kerk 'dans
ses formes spirituelles, mais également dans son extension et dans son efficience
temporelle.' (Foucault 2004a, 235). In tal van theologische discussies wordt de Franse
Revolutie en de Verlichting nochtans geduid als het begin van de dechristianisering. Door
dit te stellen wijst men niet alleen op de overgang van het Ancien Regime naar de
moderne staat, maar ook op de moderne en Verlichte mens die verheven wordt boven de
gelovige. Verder lijkt er a priori een algemene wet te zijn die uitgaat van het principe cuius
regio, huius re~igio: wie het land bestuurde, diens religie werd gehanteerd. Dit hebben we
willen ontkrachten. Met het ontstaan van krachtige staten in de Renaissance heeft het
christendom juist op een meer alerte en effectieve wijze mensen kunnen overzien. Meer
dan vroeger zal de pastor greep krijgen op het spirituele leven van mensen.318 Met de
Reformatie zet zich dus een intensivering van de pastoralisering door. In het pastoraal-
pedagogische milieu wordt de mens niet enkel meer geproblematiseerd vanuit het
hiernamaals, maar ook vanuit het hiernumaal: als iemand die zelf verantwoordelijk is voor
zijn eigen handelen in de wereld. Religie is een 'persoonlijke keuze': het individu dat
zichzelf tranformeert tot een moreel individu kan zich ook zélf sturen conform de 'hemelse
orde'. Want, zo hebben we in onze bespreking van het catechismusonderricht aangekaart:
enkel zij die zich onderwerpen aan de geboden en Gods wet verkrijgen de toegang tot het
hemelrijk. Dit aangrijpen op de 'wil tot moreel gedrag' van de mens in naam van het
hemelrijk, komt tevens het politionele milieu ten goede: deugdzame en morele burgers
dragen bij aan de versterking van de staat. Vanuit de totaliteit wordt dit moreel en
gehoorzaam individu aanzien als een 'goed burger': een mens die zich beleefd en moreel
gedraagt in het publieke domein. Dit verklaart meteen de enorme verspreiding van deze
pastoraal-pedagogische discipline. De vele staten hebben de 'geloofsverspreiding' alleen
maar ondersteund en versterkt om de eigen staat te versterken. In het belang van de
bestuurbaarheid van de staat was het immers belangrijk dat mensen zichzelf konden
besturen of transformeren tot bestuurbare individuen.

Kortom, christianiseren wijst niet op een verspreiding van een geloof, een doctrine
of een leer, maar in de eerste plaats op het inlijven van de bevolking in een morele en
spirituele discipline of zelfsturing. Het gaat hier over het massaal onderbrengen van
mensen in een pastorale bestuurstechnologie waarbij gehoorzaamheid gekoppeld wordt

3e "The result was ihat by 1700, after years of perservering effort, a situation had been achieved in which religion
was presented as a personal choice, a decision of the heart and the mind, a road to individual salvation, but in
which everyone, or nearly everyone, wos nevertheless involved in regular church attendance, with people showing
a degree of punctuality never previously attained." (Delumeau 1988, 148-149).
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aan de zelfactiviteit. Scholing als het verspreiden van de morele en spirituele discipline is
echter een zaak zowel van de Reformatie als de Contra-Reformatie waaruit we kunnen
afleiden dat, Delumeau's hypothese bevestigend, het protestantse catechismusonderwijs
niet veel verschilt van het katholieke onderwijs.
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DEEL 2: DE 'WIL TOT IDENTITEIT'

In dit deel brengen we het actuele spreken en denken over het godsdienstonderwijs in
kaart. We gaan op zoek naar de actuele vorm van bestuurlijkheid waarin de 'wil tot
identiteit' een strategische rol speelt. Voortbouwend op de sociale en liberale
bestuursvorm geven we deze nieuwe vorm van bestuurlijkheid weer. Onder het sociale
bestuursregime, dat zich in de 20~e eeuw begint te ontwikkelen, zo hebben we gezien,
verschijnt de maatschappij of ~a société als een zelfstandige eenheid. Deze eenheid wordt
het ware object van de staat: centraal staat niet de natuurlijke mens maar de sociale
mens. Solidariteit is hier het weefsel dat deze sociale mensen bijeen brengt en houdt. De
sociale houding van de staat en de kerk bestond erin dit sociale weefsel te verzekeren
door het in evenwicht te houden: door aan te moedigen wat mensen bij elkaar brengt,
maar ook door op te treden tegen de oorzaken waardoor het weefsel uiteen dreigt te
vallen. Op dezelfde manier willen we nu het actuele bestuursregime in kaart brengen. We
zullen zien dat het sociale onder druk komt te staan en dat er zich een nieuwe vorm van
besturen aftekent, het 'voortgezet liberalisme'. Hier wordt niet bestuurd doorheen de
solidariteit, maar gaat 'kwaliteit' en 'identiteit' een strategische rol spelen. Deze
strategische begrippen zijn kenmerkend voor het actuele regime van sturing en zelfsturing.

Dit regime, het voortgezet liberalisme is de nieuwe vorm van bestuurlijkheid
waaronder de pastorale configuratie van sturing en zelfsturing gaat werken. De schakel
tussen vormen van sturen en zelfsturing is nu het 'ondernemerschap'. Het ondernemend
zijn verwijst naar de omgang met zichzelf, de ander en de wereld. Dat dit regime inwerkt
en zichtbaar is op alle domeinen van het leven, zal blijken uit de herhalingen die aan dit
deel eigen zijn. Daarmee willen we aangeven dat het handelen van elke mens alsook van
elke groep, beweging of organisatie altijd en overal betekenis krijgt vanuit dit voortgezet
liberalisme. Of anders, dat de werking van de staat, de kerk en het godsdienstonderwijs
vanuit het perspectief van bestuurlijkheid zich laat duiden als een onderneming.
Nogmaals, de onderneming zien we niet als een (existentieel) principe om het functioneren
van de staat, de kerk en de katholieke school te verklaren. Noch verstaan we kritiek in het
analyseren van de werking van de staat, de kerk en de school op hun positieve en
negatieve krachten om zo het functioneren van deze organisaties te vergroten in de
uitbouw en uitwerking van hun wezenlijke taak. Dan zouden we ons de vraag moeten
stellen hoe de staat, de school en de kerk zich nog beter kunnen organiseren in hun
ondernemend zijn. Onze inzet ligt erin om aan te tonen dat wij vandaag opgeroepen
worden om ons op een specifieke manier te gedragen. Door deze wijze in kaart te
brengen, geven we niet alleen aan dat het hier gaat om een verderzetting van de
pastoralisering, maar tevens, het spoor van Foucault volgend, dat het ons niet zozeer gaat
om te begrijpen wie we zijn vandaag, dan wel om te weigeren wie we gevraagd worden te
zijn. Deze cartografie van het actuele spreken en denken over het godsdienstonderwijs
heeft precies als inzet dit verzet.



I-IOOFDSTUK 1: DE ONDERNEMENDE KERK

In dit eerste hoofdstuk nemen we de 'verbestuurlijking van de staat' als een aanleiding om
de 'verbestuurlijking van de kerk' te schetsen. In een eerste punt halen we de kritiek op het
'sociale' bestuursregime aan als een overgang naar een nieuwe bestuursconfiguratie.
Deze nieuwe configuratie, het voortgezet liberalisme, is het bestuursregime van waaruit we
de bestuurshouding van de staat en de kerk duiden. Waar we het 'sociale' en het
'normale' eerder als een rationaliteit geduid hebben in naam waarvan de staat alsook de
kerk haar mensen bestuurt, ontlenen deze bestuursvormen hun legitimiteit nu aan het
'permanent economisch tribunaal'. Vanuit dit 'permanent economisch tribunaal' krijgen
'het economische' en 'het sociale' een nieuwe duiding en werking. Beide domeinen
ontlenen hun functie aan deze nieuwe configuratie, die bestuurt in naam van het
ondernemerschap. In geen geval gaat het dus om een economisering van 'het sociale'.
Anders gesteld, de rotionaliteit in naam waarvan het sociale evenals het economische
bestuurt, is geen articulering van een weten dat al eigen was aan het economische
domein. Eigenlijk gaat het zelfs niet om een besturen vanuit één (hoger) machtscentrum,
maar om een bestuurshouding waarin macht tot uitdrukking wordt gebracht in een
'dienstverlenende houding'. Door deze faciliterende houding van de kerk in kaart te
brengen, geven we aan dat ze haar 'legitimiteit' ontleent aan de onderwerping aan het
'permanent economisch tribunaal'. Voor deze nieuwe verbestuurlijking van de kerk, die we
in een laatste punt in kaart brengen, vormt Vaticanum II het breukmoment. In een volgend
punt introduceren we de figuur van het ondernemerschap als uitgangspunt om het actuele
bestuursregime in kaart te brengen. Sturen is maar mogelijk indien de staat zich
onderwerpt aan het 'permanent economische tribunaal'. Maar ook de kerk neemt een
nieuwe bestuurshouding in: met het Aggioinamento van Vaticanum II maakt de kerk zich
klaor om te besturen doorheen de wetten van de markt.

1. NEOLIBERALE, HUMANE EN SOCIALE KRITIEKOP HET'SOCIALE'

Het moderne liberalisme, dat zich in de 19de eeuw ontplooit, hebben we niet geduid als
een ideologie, noch als een afgebakende politieke theorie. Foucault schrijft: "Het is vooral
een permanent-kritische beweging tegen en een reflectie op de praktijk van het politieke
besturen zelf." (Foucault 20046, 236). Deze liberale houding is een verzet tegen een
'teveel aan besturen' van de staatsraison. Precies in deze nieuwe houding verschijnt er een
tegenover: de maatschappij (société, Gese~~schol~.319 De kloof tussen het politieke en het
sociale krijgt vorm in het ondersteunen en het verzekeren van de vrijheid. Met het
verschijnen van het 'pauperisme' vestigt er zich een nieuwe bestuurlijkheid: het gaat hier
over een fenomeen dat niet alleen te herleiden is tot een verkeerd aanwenden van de

"9 De societas manifesteert zich als 'een associatie waorvan de leden (soci~ met elkaar verbonden zijn door de
gemeenschappelijke erkenning von het soevereine en exclusieve gezag von een formeel kader van wetten,
waarbinnen ieder vrij kan handelen." (Van de Putte 1998, 25). Wat de 'sociétê kenmerkt, is de instollatie van de
formele wet. Door de wet verschijni een 'publieke of openbore ruimté , onder het sociale bestuursregime ook
'maatschappelijke middenveld' genoemd.



individuele vrijheid maar vooral een 'sociale dimensie' krijgt. Halverwege de 20s'e eeuw
komt het 'sociale' verder onder druk te staan. Hier geven we de bewegingen weer die het
'sociale' hebben bekritiseerd en zo een nieuwe vorm van besturen hebben ingeleid, met
name het 'voortgezet liberalisme'.

1.1. Neoliberale kritiek

Kritiek komt er vanuit het neoliberalisme enerzijds en het humane en sociale anderzijds
(Simons 2003, 199-208, Foucault 2004c, 78-335). We gaan hier kort op in. Het
neoliberalisme, meer bepaald de 'Ordoliberalen' in Duitsland gedurende de periode
1948-1962 en de neoliberalen die verbonden zijn met de Chicago School in Amerika,
presenteert zich 'comme une critique de I'irrationalité propre à I'excès de gouvernement,
et comme un retour à une technologie de gouvernement frugal.' (Ibid., 327). De
neoliberale kritiek richt zich in het bijzonder tegen de welvaartsstaat, die gekarakteriseerd
wordt door een toenemende bureaucratisering van de staat en de uitbouw van het sociale
zekerheidsstelsel.320 De neoliberalen stellen vragen bij een benadrukking van het 'sociale'
waardoor het economische domein steeds meer uitgesloten dreigt te worden. "Het
bevoogdende aspect van de sociale politiek, waardoor in toenemende mate mensen
afhankelijk worden van de staat, stelt zich als een probleem aan de orde omdat mensen
hierdoor hun economische vrijheid en de verantwoordelijkheid voor het eigen leven
verliezen." (Simons 2003, 199). Precies hier zien we een verschuiving in de actoren op het
veld: in het neoliberalisme gaat het niet meer om sociale individuen die iets produceren en
uitwisselen, een natuurlijk proces dat gevrijwaard moet worden door de staat, maar om
'ondernemers' die het vrije spel van de concurrentie moeten kunnen voeren.321 De staat
alsook het juridische apparaat hoort deze economische vrijheid te vrijwaren door het
verzekeren van de economische processen. Bedoeld wordt het op artificiële wijze tot stand
gekomen complex van concurrentieverhoudingen: geen uitwisseling van processen als een
natuurlijk gegeven zoals in het liberalisme, maar een markteconomie waar ook het
juridische en politieke deel van uitmaken. "L'ordolibéralisme, travaillant sur les thèmes
fondamentaux de la technologie libérale de gouvernement, a essayé de définir ce que
pourrait être une économie de marché, organisée (mais non planifieé, ni dirigée) à
I'intérieur d'un cadre institutionnel de la loi, et d'autre part, assurerait que la liberté des
processus économiques ne produise pas de distorsion sociale." (Foucault 2004c, 328).

szo De welvaartsstaat wordt hier gedacht vanuit twee peilers, arbeid en welzijn die niet van elkaar te scheiden zijn
en elkaor in evenwicht moeten houden. Door de economische welvaart blijft de welzijnssector, met name de
sociole en publieke voorzieningen, betaalbaar. De overheid besiuurt in naam van haar sociale expertise. De
verzorgingsstaat is het tegenover waaraan ze hoar eigen macht ontleent. Deze legitimiteit en sociale expertise
vormen de twee peilers van de 'democratie' in een welvaartsstaat. Met L. Huyse kunnen we deze peilers als volgt
duiden: "Legitimiteit is de eerste: de overtuiging, in brede lagen van de bevolking dat de politieke instellingen en
hun equipage het vertrouwen waord zijn. En dat wie de staat bestuurt daarfoe gerechtigd is. Slagkracht is de
tweede steunpilaar: het vermogen von de overheid om te zorgen voor veiligheid, werk en welvaart." (Huyse 1996,
7).
32' Deze politiek noemt Foucault Gesel~schoNspo~itik. "Une Gese~~schofispolitik étoit donc une Gese~~schohspo~ilik
orientée vers la constitution d'un marché. C'était une politique qui devait prendre en charge et en compte des
processus sociaux pour faire place, à I'intérieur de ces processus sociaux, à un mécanisme de marché." (Foucault
2004c, 256).
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Dit onderscheid tussen de markteconomie en het sociale wordt gevrijwaard vanuit een
economische politiek. Concreet gaat het hier om een vitalisering van waarden. tr-talpolitik
is de sociale politiek die zich als doel stelt het herstellen en beschermen van morele en
culturele waarden (Ibid., 245-249). Deze V'talpolitik of 'ondernemersmaatschappij' staat
tegenover het berekenende en het mechanische van de concurrentie, eigen aan de
markteconomie: ze is een waakzame sociale interventie voor fragiele mechanismen (b.v.
hulpbehoevenden, werkloosheid, ziekten).322 Daarin ligt precies haar paradox: de
ondernemersmaatschappij is een maatschappij voor de markt en een maatschappij tegen
de markt (Ibid., 248).323 In tegenstelling tot de Ordoliberalen, zullen de neoliberalen van
de Chicago School het onderscheid tussen het sociale en economische opheffen door het
sociale te herformuleren vanuit een marktrationaliteit. Het sociale als datgene wat tussen
mensen ligt bijvoorbeeld familie, geboorte, misdaad wordt onderhevig aan een
marktrationaliteit. Hier duikt het 'sociaal contract' op als een overeenkomst die mensen
met elkaar aangaan om het ondernemerschap te versterken. Beter: het contract is de
mogelijkheid opdat mensen kunnen investeren in hun mens-zijn.3z"

Samenvattend kunnen we stellen dat het economische niet slaat op een geheel van
(natuurlijke) processen maar op een manier van gedragen die zich afspeelt tussen de
verschillende actoren in het veld. Precies hier ligt een verschuiving van het economische:
het is geen domein naast het sociale ( met haar eigen processen en analyse) maar een
manier waarop mensen zich activeren. Menselijk handelen is 'economisch handelen', dat
wil zeggen: een berekenend handelen. De politieke en de juridische regelgeving
vertrekken in het neoliberalisme vanuit de idee dat mensen steeds gepositioneerd zijn in
een marktomgeving en op een berekenende wijze handelen.325 Vrijheid is een voorwaarde
voor het besturen van de staat. Maar waar in het liberalisme van de 18d` eeuw de staat de
vrijheid verzekert van een markt binnen de staat, zien we nu dat de staat haar eigen
bestaan moet verantwoorden tegenover de markt. De markt zal niet meer onder controle

322 Tegenover het formele burgerschap staat het 'civiel of moreel burgerschap' of een actieve betrokkenheid op
het publieke leven en het streven naar deugdzaam handelen. Het civiel burgerschop zijn de in vrijheid onstane
organisaties waarin individuen zich organiseren vanuit het voordeel van eigenbelang of vanuit een
gemeenschoppelijk belang en streven naar een individueel dan wel gemeenschappelijk doel. Deze
gemeenschappen of organisaties bestoan niet op basis van een gemeenschappelijke erkenning of wetten, moar
komen tot stand vanuit belangen die ze willen nastreven of verdedigen. Deze doelassoc~aties worden opgeheven
of verlaien, eens het (eigen)belang verdedigd is. (cf. Walzer 1993, 484; Colemon 1998, 155; Billiet 1997, 47;
Laeyendecker 1991, 28).
3z' "La concurrence est un principe d'ordre dons le domaine de I'économie de marché, mais non un principe sur
lequel il serait possible d'ériger la société tout entière. Moralement et sociologiquement la concurrence est un
principe plutót dissolvant qu'unifiant." (R6pke in Foucault 2004c71979, 248).
aza Hier verandert de notie 'recht' van betekenis. Waar de Amerikoonse Onofhankelijkheidsverktoring (1 776) en
de lierktaring van de rechten van de Mens en de Burger ten tijde van de Franse Revolutie (1 789) 'politieke
rechten' zijn, kan men dot voor de Universele trerklaring von de Rechten van de Mens van de Verenigde Staten
(10 december 1948) niet meer zeggen. Met van Genníp kunnen we stellen dot de Mensenrechtenverkloring een
contraduele rechtvaardiging is tussen staat en burgers, gebaseerd op de veronderstelling dat beide partners zich
aan het controtsociofhouden. (van Gennip s.d., 18; d. Besselinck 1991, 72).
3zs Deze Kurwille ('verstondwil') vormt de psychische achtergrond von de GesellschoH, in tegenstelling tot de
Wesenwilte ('wezenswil') van de Gemeinschoft Wat Toennies heeft willen aantonen is dot de Gesellschaft en
Gemeinschaft twee polen zijn van menselijke verbondenheid. In de GeseflschoH is de verhouding tussen mensen
"wie in Gemeinschaft, auf friedliche Art nebeneinonder leben und wohnen, aber nicht wesenliche verbunden
sondern wesentlich getrennt sind; hier ist ein jeder fiir sich allein, und im Zustande der Spannung gegen alle
iibrigen." (Toennies in Dobbelaere 1994, 261). Hier verschijnt volgens de socioloog K. Dobbelaere de rechtsorde
als 'pocta sunt servanda'.
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geplaatst worden van de staat, maar een staat onder de controle van de markt. Precies
aan deze markteconomie die begrepen moet worden in termen van 'ondernemen' en
'concurrentie', gaat de staat haar eigen 'legitimiteit' ontlenen als een faciliterende en
controlerende instantie.3zó

1.2. De humane en sociale kritiek: emancipatie en zelfverwezenlijking

Maar het neoliberalisme kan in het uitoefenen van haar bestuurlijkheid ook ingaan op
andere kritieken op de welvaartsstaat. Het gaat hier over de humane en sociale kritiek die
steunen op premissen als 'zelfverwerkelijking' en 'emancipatie'. Vanaf de jaren zestig en
zeventig zien we bewegingen ontstaan die het paternalistische karakter van de staat in
vraag stellen en streven naar emancipatie en ontvoogding. Niet alleen bevrijdingsgroepen
maar ook vrouwenbewegingen streven naar vrijheid en gelijkheid. Hierbij wordt niet alleen
de staat geviseerd, maar ook de hiërarchie en het patriarchaat van de kerk worden onder
kritiek gesteld. De formele regelgevingen van bureaucratische apparaten moet wijken voor
een positieve vrijheid die uitgaat van de verwezenlijking van het zelf. Voorbeeld is het
jongerenprotest van 1968: "Bovendien waren jongeren aan het eind van de jaren zestig
de bevoorrechte getuigen van een nieuwe omgangsstijl in eigen kring. Het verlangen om
zich af te zetten tegen het conventionele gezag kreeg gestalte in de talrijke nieuwe vormen
van sociale communicatie onder jongeren. In hun gemeenschappen en
ontmoetingsruimten werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van overleg, inspraak en
sociale actie. Ook op het relationele en affectieve vlak zocht men naar een baanbrekende
beleving, die vooral de authenticiteit en de volledige bevrijding van de menselijke persoon
op het oog had." (Roebben 1995, 44-45). Dit radicale protest tegen de autoritaire
gezagsinstanties (zowel de staat als de kerk) had ook zijn weg gevonden in het
(godsdienst)pedagogische discours. De emancipatorische en ervaringsgerichte aanpak
verdrong het archa'ische model met zijn vormen van macht en overheersing. De
gezagsuitoefening die voor M. J. Langeveld noodzakelijk is in de opvoeding tot een
'zelfverantwoordelijke zelfbepaling', wordt hier onder kritiek gesteld (Langeveld 1974, 45).
Gezag wordt geduid als het nemen van beslissingen voor het kind omdat het kind nog niet
in staat is tot eigen handelen. Tegenover dit gezag stelt de ervaringsgerichte pedagogiek
de leefwereld van kinderen. Opvoeding moet aansluiten en vertrekken bij de eigen
ervaringen van de kinderen. De hulpeloosheid van het kind maakt plaats voor het kind als
een persoon met eigen ervaringen. Vrijheid is niet gegeven maar een opdracht die de
mens zelf in handen moet nemen: de zelfverwezenlijking van de mens. Ook de
emancipatorische pedagogiek geeft kritiek op de traditionele opvoedingsrelatie. Zo stelt
Freire dat de leerling in deze laatste fungeert als een lege container of als vat dat door de

326 Onder het voortgezet liberalisme gaat het om een legitimiteit tussen aonhalingstekens. In La democrohe conhe
elle-même toont de Franse socioloog M. Gouchei aon, geïnspireerd door de politiek filosoof C. Lefort, dat de
plaats van de macht in een democratisch bestel 'leeg' is waardoor de democratie zich tegen zichzelf keert. Deze
politieke macht, die eens het ~egimen of de religie nodig hod om zichzelf uit ie bouwen en zich als
bestuursinstantie in de 19d` eeuw opwerpt tegenover het sociale, is onder dit regime van zichzelfsturende burgers
niet duidelijk gelokaliseerd in een centrum. Politiek staat ten dienste van het ondernemerschap: vrijheid
goranderen opdat mensen zichzelf kunnen besturen. Macht is van iedereen en niemand, aldus de politiek filosoof
D. Loose (Loose 1997, 98).
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leraar gevuld moet worden. In deze 'depositaire opvoeding' wordt opvoeding 'een
handeling van 'storten' (als bij een bank), waarbij de leerlingen 'bewaarders' zijn en de
leraar de 'bewaargever'.' (Freire 1972, 56-57). Tegenover dit de-humane model, waar de
leerlingen een passieve rol toebedeeld krijgen, zet Freire het dialogische model dat uitgaat
van de problemen van de wereld en de mens. "Voor de dialogische, probleemstellende
leraar-leerling wordt de inhoud van het ontwikkelingsprogramma noch gegeven, noch
opgedrongen - stukken informatie die men in de leerlingen deponeert; maar veeleer
worden georganiseerde gesystematiseerde zaken waarop men zicht heeft gekregen, 'gere-
presenteerd' aan enkelingen, die er meer over willen weten." (Ibid., 77-78). Humaniteit of
menselijke waardigheid wordt tot stand gebracht door de mens die zijn eigen mens-zijn als
opdracht heeft. Vanuit deze gedacht verschijnt 'de fundamentele openheid van het
menselijke bestaan' (Roebben 1995, 46) als effect van de zelfrealisatie van de mens. Deze
openheid kan zich maar voltrekken wanneer opvoeding een proces is van
zelfverwezenlijking waardoor de mens in vrijheid mens kan worden. De mens moet zijn
leven als een opdracht zien die voltrokken kan worden in openheid. Met de woorden van
P. Anciaux: "De mens moet de innerlijke wet van zijn wezen ontdekken, hij moet inzien dat
zijn leven een opdracht is, waartoe hij met de anderen geroepen is. Hij moet zich aan
deze 'con-vocatie' wijden door heel zijn persoon in te zetten." (Anciaux in Roebben 1995,
37).

De humane en sociale kritiek gaat uit van een positieve vrijheid die in praktijk
gebracht kan worden door de zelfverwezenlijking en zelfontplooiing van de mens. Hier
verschijnt openheid als een ruimte waarin de mens zichzelf kan ontplooien. Maar deze
hervormingsbewegingen formuleren niet alleen een bepaald 'weten'; ze hanteren tevens
een aantal technologieën opdat er een bepaald individu gevormd zou kunnen worden,
met name een individu dat zichzelf ziet als bron van mogelijke veranderingen (Simons
2003, 206). De 'godsdienstdidactiek' nemen we als voorbeeld om aan te geven dat deze
specifieke technieken ons oproepen om op een bepaalde manier met onszelf, de ander en
de wereld om te gaan. In deze discipline worden allerhande technieken en instrumenten
gehanteerd waarmee de mens opgeroepen wordt zichzelf te zien als iemand die in staat is
actief zijn eigen leven in kaart te brengen om dan keuzen te maken of stappen te
'ondernemen' waardoor men zichzelf kan verwezenlijken. Hier kunnen we o.a. verwijzen
naar L.E. Raths (1966) in Amerika, G. Stachel en D. Mieth (1978) in Duitsland, J.
Bulckens (1994) in Vlaanderen en J.A. van der Ven (1982) in Nederland die op een
gestructureerde wijze deze discipline in kaart brengen en uitwerken. Ze beschrijven de
instrumenten en technologieën die ingezet worden opdat de mens zichzelf kan vormen of
constitueren in openheid of communicatie tot de ander. De didactiek is een ' Technologie
de~ Mundígkeií (H. Fend). Gekoppeld aan de premissen van emancipatie en
zelfverwezenlijking is het een technologie waarin de interactie tussen de onderwijsgevende
en de leerling benadrukt wordt: de leerling participeert in zijn eigen zelf-realisatie.
Technieken die vroeger de gehoorzaamheid en de ondenverping aan het autoritaire gezag
veronderstelden, grijpen nu aan op de zelfwerkzaamheid van het kind. Zo vindt er een
subtiele verschuiving plaats in de 'aanbiedende didactische vormen' zoals doceren,
meedelen, uiteenzetten, verslag doen: niet alleen moet de leerstof op een heldere en
gestructureerde manier worden aangeboden, rekening houdend met de ervaringswereld
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van de leerling(en)327, tevens moeten deze vormen voortdurend afgewisseld worden met
vormen waarin de leerling kan participeren. Nieuwe didactische vormen zijn o.a. de
'zelfwerkzaamheid- en gespreksvormen' die uitgaan van een actieve participatie in de
eigen subjectwording (van der Ven 1982, 624-652).

Wat we ook zien is dat een arsenaal aan psychologische technieken en
vocabularium zich gaat mengen in de klassieke en traditionele vormen zoals de relatie
leerkracht-leerling (Simons 2003, 206-207). De relatie tussen leerkracht en leerling
verschijnt als een 'therapeutische relatie'. De didactiek of de didactische werkvormen zijn
'therapeutische handelingswijzen' waarmee de onderwijsgevende en de leerlingen samen
een weg afleggen. De leerling is een 'klant' die door de 'therapie' inzicht krijgt in de
psychologische belemmeringen die hem hinderen in de eigen zelfverwerkelijking. Deze
hulp of zorg is echter nodig opdat jongeren hun eigen ervaringen, die afhankelijk zijn van
een aantal psychologische factoren, kunnen verdiepen en interpreteren. Men krijgt hier
een soort van 'psychologisering in de opvoeding': kinderen worden aangesproken op hun
autonomie en mede-verantwoordelijkheid om, met behulp van een aantal technieken en
hulpmiddelen, een andere houding tot hun leven of een herontdekking van het zelf te
verkrijgen. De leerling wordt opgeroepen het eigen leven te zien als een opgave. We
geven enkele voorbeelden. Begin jaren '70 duikt binnen de psychologie de
zelfconfrontatiemethode (M. Rokeach, H. Hermans) op als een techniek om het eigen
persoonlijke waardesysteem beter in het vizier te krijgen. Waardesystemen worden gezien
als patronen die de mens zichzelf oplegt en geënt zijn in diens zelfbeleving. Doordat
mensen zich confronteren met hun waardesysteem, krijgen zij inzicht in hun eigen leven
(waardeverheldering). Dit inzicht confronteert mensen met de manier waarop ze zich
aangesproken voelen in diverse omstandigheden maar daagt hen ook uit hun eigen
waardegebieden telkens weer in vraag te stellen vanuit de openheid met de ander. "De
'zelfconfrontatie', de bevraging van het eigen zelfconcept, voltrekt zich steeds in een
gemeenschap van individuen die zich t.a.v. elkaar willen en kunnen verontwoorden."
(Roebben 1995, 58). Ook de ontwikkelingspsychologie komt op met een zeer specifiek
spreken en denken waarbij mensen aangesproken worden als zelven die hun eigen leven
in handen moeten nemen. Leven wordt gezien als een aaneenschakeling van momenten
waar in elk moment een vitale kracht zit tot herstel. Maar deze momenten vragen om een
specifieke omgang en vaardigheden. Waar Erikson de competentie als vitale kracht ziet bij
kinderen, benadert hij de adolescentie vanuit het proces van identiteitsvorming (Erikson
1971; Hutsebaut 1997). Adolescenten worden niet opgevoed, maar aangesproken als
individuen die met de nodige competentie zelf hun levensgebieden (b.v. partnerkeuze,
beroepskeuze, keuze van ideologie, godsdienst of levensbeschouwing) moeten
ontwikkelen. Deze ontwikkeling is een keuzeproces. Psychologen wijzen dan ook op de
noodzaak van een omgeving of ruimte waarin voldoende gegevens circuleren als
mogelijkheden om deze levensgebieden vorm te geven. Een bijzondere aandacht gaat uit
naar de 'vader-figuur' en 'moeder-figuur' als representatiemodellen in het
ontwikkelingsproces van de jongeren (Hutsebaut 1997). Maar ook in het spreken en

32' Deze aanbiedende vormen mogen we niet verwarren met het overdragen van geloofskennis in de
Middeleeuwen. Waor daar de gehoorzaamheid als inzet had de verloochening van de eigen vrije wil, gaai het hier
over vormen die aongrijpen op (de vrijheid van) het zelf.
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denken over opvoeding binnen het gezin, wordt steeds meer nadruk gelegd op de
communicatie tussen ouders en kinderen. Ouders moeten representatiefiguren vormen
waaraan kinderen hun eigen ontwikkeling kunnen toetsen. Problemen in het gezin worden
toegeschreven aan het gebrek aan vaardigheden of morele ruimten waarin kinderen zich
kunnen ontwikkelen.

De nieuwe moraalpedagogiek gaat om meer dan een nieuw kleedje. Een specifiek
vocabularium doet zijn intrede: ontwikkelingsproces, mede-verantwoordelijkheid,
identificatiefiguren, zelfconfrontatiemethode, waardeverheldering, persoonsontwikkeling,
ethisch leren, enz.. De discipline en didactiek (het arsenaal aan technieken en
instrumenten) 'initieert' ons in een nieuwe wijze van naar onszelf, de ander en de wereld te
kijken. "Telkens gaat het om een soort van transformatie en bevrijding van psychologische
belemmeringen, om het tot stand brengen van een relatie tot het zelf waardoor mensen
zichzelf kunnen sturen in termen van zelfverwezenlijking." (Simons 2003, 207). Ook hier
willen we aantonen dat dit 'weten' (emancipatie en zelfvenvezenlijking) niet op zichzelf
staat, maar gekoppeld is aan bepaalde technieken die als effect een individu hebben dat
geconstitueerd wordt door dit weten. Het gaat om technieken en psychologische processen
waardoor jongeren zichzelf transformeren tot een subject dat het eigen 'zelf' kan
veranderen en in communicatie met anderen in ontwikkeling brengt. Deze gedachte
vormde het uitgangspunt van de psychologie begin jaren '70: "En ook al is de mens een
wezen dat zich aanpast aan een rijke verscheidenheid van milieus, of liever, dat in staat is
zichzelf en zijn milieus steeds weer opnieuw aan zijn eigen vindingen aan te passen, hij
blijft toch een schepsel dat zich ontwikkeld heeft met een specifieke levenscyclus die bij zijn
gemodificeerd milieu past - en dit alleen kan betekenen dat hij het vermogen heeft steeds
nieuwe vitale aanpassingen tot stand te brengen." (Erikson 1971, 249). Kortom,
zelfverwezenlijking en emancipatie zijn vormen van weten die samen met bepaalde
technieken nieuwe praktijken vormen.

1.3. Besluit

Halverwege de 2051e eeuw komt het sociale steeds maar meer onder kritiek te staan. Niet
alleen vanuit neoliberale kant, ook humane en sociale kritiek laten niet op zich wachten.
De begrippen concurrentie, emancipatie en zelfverwezenlijking drukken kernachtig de
kritiek uit op de sociale welvaartstaat. Wat er in de tweede helft van de 2051e eeuw gebeurt,
is het samengaan van dit discours over zelfverwezenlijking en emancipatie en de wijze
waarop vrijheid in praktijk gebracht wordt enerzijds en het neoliberalisme dat bestuurt
doorheen de vrijheid anderzijds. Deze technieken die de vrijheid in praktijk brengen
worden het instrumentarium voor een nieuwe vorm van bestuurlijkheid, het voortgezet
liberalisme. Zelfrealisatie of het actief bezig zijn met zichzelf is de wijze waarop dit
voortgezet liberalisme in zijn bestuurlijkheid gaat aangrijpen. Met Simons willen we dit
actieve bezig zijn met zichzelf, in markteconomische termen duiden als het
'ondernemerschap'.
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2. DE FIGUUR VAN DE ONDERNEMER

Het ondernemerschap is een activiteit die gebeurt onder de wetten van de economie en
ook maar waarde kan hebben in een marktomgeving, dit wil zeggen dat mensen eerst
zichzelf moeten zien gepositioneerd in een omgeving. Dit 'ondernemend handelen' was
voor de neoliberalen een voonvaarde tot een efficiënte economie. Halverwege de 20~`e
eeuw gebeurt er echter een 'economisering van het sociale': ondernemend handelen is
niet alleen een activiteit die zich beperkt tot het domein van het economische. Ze getuigt
van een enorme wendbaarheid om alle domeinen van het leven, dus ook het sociale te
vatten. Dat willen we hier verder uiteenzetten.

2.1. Het permanent economische tribunaal

Met Foucault hebben we aangetoond hoe het neoliberalisme het bestuur in naam van het
'sociale' onder druk heeft gezet door een 'ontvoogdingspolitiek'. Tegenover aspecten als
bureaucratie, afhankelijkheid en hiërarchie vormen concurrentie en ondernemend-zijn de
elementen van een marktomgeving. De vrije markt verschijnt hier als een voorwaarde voor
het ondernemerschap. Tegenover deze markt organiseert een ondernemer niet alleen het
productieproces, ook gaat hij de concurrentie aan door innovatieve processen. Het
besturen van bestaande productiebedrijven gebeurt niet via de bureaucratische
organisatiemethode, doch door middel van het management. De aandacht van het
management gaat daarbij uit naar het promoten van het ondernemerschap: het versterken
van de efficiëntie en effectiviteit van bestaande bedrijven om 'innovatief' te worden. In
tegenstelling tot het economische denken van de socioloog M. Weber en de klassieke
economische theorie waar de nadruk ligt op een effectiviteit en het permanente corrigeren
van de winstkoersen door de economie aan te passen, slaat 'innovatie' hier op een
herontdekking van nieuwe technieken, van nieuwe bronnen, nieuwe vormen van
productiviteit, nieuwe (afzet)markten en nieuwe bekwame arbeidskrachten (Foucault
2004c, 237). Dit ondernemerschop als het organiseren van productieprocessen en het
introduceren van nieuwe innovatieve processen, is onderworpen aan de wetten die gelden
in de vrije markt.

Maar ook de dienstensector zal zich ontvoogden van een paternalistische houding
en onder de wetten van de markt opereren. Het sociale wordt gestuurd vanuit de
marktprincipes. "Dit betekent niet enkel, waar veelal de nadruk op wordt gelegd, dat
scholen of ziekenhuizen zich moeten gaan inlaten met effectiviteit en efficiëntie, maar dat
deze organisaties zich anders moeten besturen en hun omgeving in termen van een
marktomgeving moeten begrijpen." (Simons 2003, 213). Dat willen we uitdrukken met de
notie 'permanent economisch tribunaal'. Niet alleen de economie, maar ook het sociale
ondenverpt zich aan de wetten van de markt en begrijpt zichzelf als een positie in een
marktomgeving. Organisaties worden gestuurd door marktprincipes. Maar ook 'gewone'
mensen gaan de relatie tot het eigen leven duiden vanuit het ondernemerschap. Dat wil
zeggen dat ze zichzelf zien als ondernemers temidden van een marktomgeving. Leven
betekent het leiden van een productieproces, het organiseren ervan en vooral het
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produceren van producten die tegemoet treden aan de eigen behoeften. De mens
verschijnt hier ais een 'entrepreneur de lui-même': 'étant à lui-même son propre capital,
étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de [ses]
revenus.' (Foucault 2004c, 232). Ondernemer-zijn van zichzelf betekent consumeren en
produceren. Duidelijk mag wezen dat het hier niet gaat over de klassieke economie
waarbij consumeren en produceren gedacht kan worden in termen van handel drijven, dit
is het ruilen of uitwisselen van goederen. Met Foucault moeten we de 'consumerende
mens' als volgt beschouwen: "il faut considérer la consommation comme une activité
d'entreprise par loquelle I'individu, à partir précisément d'un certain capital dont il
dispose, va produire quelque chose qui va être sa propre satisfaction." (Ibid., 232).3Z8 Wat
men produceert, is de bevrediging van de eigen behoeften. Hierbij speelt het 'menselijke
kapitaai' een grote rol (Ibid., 225-233). Met dit kapitaal dat zowel aangeboren of geërfde
elementen (b.v. genetische, lichaam, gezondheid) als verworven elementen (b.v.
vaardigheden, competenties) bevat, kan de mens investeren in het eigen leven. Door het
verwerven van nieuwe elementen en het innoveren van aangeboren elementen kan hij
zichzelf realiseren en venvezenlijken. Investeren en concurrentie veronderstellen precies dat
de ondernemer door zelfverwezenlijking of het inzetten van kapitaal een 'meerwaarde' kan
vormen. Precies omdat mensen of organisaties een toegevoegde waarde kunnen bieden,
kan er opnieuw in hen geïnvesteerd worden. De toegevoegde waarde, zo zullen we verder
zien, maakt het 'verschil' tussen mensen en organisaties: het is kwaliteit.

Deze elementen van de markteconomie zullen zich vanaf de tweede helft van de
20~`e eeuw verspreiden buiten het domein van de economie (Foucault 2004c; cf. Simons
2003, 21 1-215). Daarmee willen we aantonen dat het ondernemend-zijn zich niet alleen
beperkt tot de economie, maar een bepaalde wijze van gedrag vraagt waardoor het
onderscheid tussen het sociale en het economisch opgeheven wordt. "Het voortgezet
liberalisme heeft als globale horizon het ondernemerschap, dat zelf natuurlijk sociale
dimensies kan hebben, maar vooral voor deze sociale dimensies staat niet de overheid
garant maar het ondernemerschap zelf." (Masschelein á Simons 2003, 37). De
markteconomie waarover de neoliberalen het hebben, wordt nu een omgeving waarin we
ons positioneren tegenover elkaar. Daarin verschijnt de overheid als een instantie die haar
eigen bestuur dient te verantwoorden tegenover een marktomgeving. In deze
marktomgeving worden mensen als ondernemers tegenover elkaar geplaatst. "Dit betekent
dat we het ondernemerschap, en met name het ondernemende zelf, niet begrijpen in
empirische, antropologische of economische termen of als een soort van ideaaltype, maar
als een correlaat van een nieuwe vorm van bestuurlijkheid." (Simons 2003, 215). Op die
manier heeft het ondernemerschap, Simons volgend, niet alleen een epistemologisch
statuut, doch ook een strategische dimensie en een ethisch statuut. Met het
ondernemerschap verschijnt er een bepaald bestuursweten waarin de werkelijkheid
geobjectiveerd en geproblematiseerd kan worden in het afwezig of aanwezig zijn van

3za Foucault verwijst hier naor de econoom Gary S. Becker. In zijn boek Invesfinent in Humon Copital (1977)
maakt deze duidelijk dat de homo c~conomicus niet meer gezien kan worden als een 'ruilhandelaar', maar
vandaag begrepen moet worden als een ondernemer van zichzelf. lemand die in staat is eigen kapitaal in te zetten
om zo bepaalde producten te produceren die de eigen behoeften bevredigen. Het resultaat van deze productie is
niet iets dat buiten zichzelf ligt (cf. homo fober duurzaamheid), maar het eigen leven.
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ondernemende zelven. Dat iets als problematisch gesteld wordt, wijst erop dat het
ondernemend-zijn, met elementen als kapitaal, middelen, concurrentie, innovatie,

efficiëntie en effectiviteit zich als een probleem aandient. Zo zullen we verder zien dat de
'kwaliteit' en 'identiteit' van bepaalde organisaties, bijvoorbeeld van de katholieke school,
als problematisch aanschouwd wordt vanuit de toegevoegde waarde en vanuit de vraag
naar hun menselijk kapitaal. Het ondernemerschap heeft verder ook een strategische

dimensie: het voortgezet liberalisme bestuurt doorheen de vrijheid van mensen die zich
ondernemend gedragen. Besturen is maar mogelijk als mensen zichzelf sturen tot een
ondernemer van het zelf. Het ethische statuut verwijst naar deze verhouding die mensen
innemen tot zichzelf. Zo zullen we zien dat mensen zichzelf moeten begrijpen in termen

van menselijk kapitaal, kwaliteit, professionaliteit, zelfverwerkelijking, enz.. Tot slot,
brengen we de pastoraal-pedagogische discipline onder de aandacht die, als een
specifieke historische vorm van zelfsturing en pastorale macht, vandaag mensen
transformeert in individuen die het 'zelf' zien als iets dat ze in eigen beheer hebben. Het

gaat hier over mensen die zich aangesproken voelen zich te gedragen als een
ondernemend zelf. Want een bepaalde vorm van subjectiviteit kan pas dan tot stand
komen als mensen zich geïnterpelleerd of aangesproken voelen zichzelf te sturen in naam

van het ondernemerschap. Het actuele regime is een regime van 'interpellaties', aldus
Simons. 'Alles en iedereen' roept ons op onszelf te gedragen als ondernemers.

Omwille van deze drie dimensies vormt het ondernemerschap een scharnierpunt in

de dubbele binding van individualisering en totalisering. Doordat de mens zich op een
ondernemende wijze gedraagt, kan ook de werkelijkheid bestuurd worden. Of liever, het
ondernemende zelf draagt bij aan de 'humanisering' van de werkelijkheid door zichzelf als

ondernemend-zelf te sturen. Het ondernemerschap fungeert in het voortgezet liberalisme
als een horizon. Het 'permanent economisch tribunaal' drukt precies uit dat mensen zich

a~tijd en overa~ aangesproken voelen zich te gedragen als ondernemende zelven. Aan dit

ondernemend zijn gaat de staat haar 'legitimiteit' ontlenen. Besturen is maar mogelijk als
de staat de vrijheid kan garanderen die voorwaarde is tot onderneming, concurrentie en
innovatie. Maar niet alleen de staat zal zich gaan onderwerpen aan de wetten van de
markteconomie of liever het 'permanent economische tribunaal'. Ook andere vormen van
bestuur kunnen zichzelf maar realiseren door het scheppen van de voorwaarden van

vrijheid. Dat wil zeggen dat zij zichzelf gaan onderwerpen aan het 'permanent

economische tribunaal' en daarmee vrijheid garanderen die voorwaarde is tot
zelfrealisatie. Ondernemerschap is daarmee geen aspect meer dat enkel beperking heeft
en zijn betekenis ontleent aan het domein van de economie. Precies omdat de vrijheid een

voonvaarde is tot zelfrealisatie voor iedereen, zal elke bestuursvorm zich maar kunnen
legitimeren door het garanderen van deze vrijheid die ondernemerszin mogelijk maakt.

2.2. De 'economisering van het sociale'

In wat volgt willen we enkele bestanddelen weergeven van dit voortgezet liberalisme dat
bestuurt in naam van het ondernemerschap (Simons 2003, 218 -244; Masschelein á
Simons 2005). Hiermee willen we kort verduidelijken hoe noties als kapitalisering,
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controle, inzetbaarheid, efficiëntie, risico en zekerheid, kwaliteit het 'sociale' gaan sturen.
Dit ols inleiding om in een volgende punt in te gaan op de 'verbestuurlijking van de kerk'.

2.2. 1. Investeren in sociaal en menselijk ka,oitoal

Met de notie 'permanent economisch tribunaal' hebben we met Foucault en Simons
uitgedrukt dat halverwege de jaren '70 een nieuw bestuursregime vorm krijgt. Zowel het
economische als het sociale zullen zich sturen volgens de principes van de markt. Het
effect is dat het onderscheid tussen beide wegvalt: leven en overleven kan maar door zich
te onderwerpen aan de wetten van de markt. Niet alleen organisaties gaan hun eigen
bestuurswijze zien als een vorm van consumeren en produceren, ook de mens bestuurt het
zelf als een positie in een marktomgeving. Leven betekent hier 'permanent' investeren in
het zelf. Investeren is dus niet iets dat zich beperkt tot een bepaald domein of activiteit
bijvoorbeeld het economische, maar gebeurt altijd en overal. Ook hier krijgt het kapitaal
een zeer specifieke duiding. Verwerven en opdoen van specifieke vaardigheden,
competenties en kennis is een permanente en geen eenmalige activiteit. Menselijk kapitaal
wordt niet alleen ingezet voor een economische groei, ook in sociaal opzicht is het
belangrijk. Naast het investeren in een menselijk kapitaal, gaat men ook een 'sociaal
kapitaal' opbouwen (cf. Billiet 1997). Dit sociaal kapitaal wordt gesitueerd tussen mensen.
Allerhande relaties zoals bijvoorbeeld vriendschap en liefde kunnen we duiden vanuit het
ondernemerschap. Het aangaan van bepaalde relaties zijn 'investeringen' voor het
ondernemende leven. Het sociaal kapitaal wordt steeds in verband gebracht met het
produceren van het zelf of inet het bevredigen van de eigen behoeften. "relations towards
one's friends and loved ones come to be seen as useful, indeed crucial - for personal
happiness, for social effectiviness, for the well-being of nations. But the recognition of this
dynamic nexus of interpersonal relations does not prevent their being understood as
starting from individuals needs (for affection, love, etc.): it is not only that the inidvidual
has the opportunity to manage and control these relations; this becomes a task. The
individual should work on herself to acquire the skills to develop her relationships in such a
way that they come to fit the expactations and needs of herself and others." (Masschelein
á Simons 2002, 596). Sociaal kapitaal is nodig om de kwaliteit van het leven te
garanderen. Maar ook het hanteren van normen wordt steeds afgewogen vanuit een
berekenende houding in een marktomgeving. Normen en waarden hebben geen waarde
op zich. Ze zijn hulpmiddelen opdat het verkeer tussen mensen zo georganiseerd kan
worden dat vrijheid wordt verzekerd. Vanuit een berekenende houding worden individueel
of collectief gehanteerd en nageleefd en maar in zoverre dat ze een investering betekenen
in het sociaal kapitaal. Onder dit nieuwe regime heeft het sociale geen normaliserende329
maar een faciliterende betekenis. De legitimiteit van het handelen ligt niet in de (naleving
van de) norm, maar in het hanteren van (diverse en steeds afwisselende) normen en

329 Pleiten voor een ethisch reveil veronderstelt een normatief burgerschap in de lijn van C.B. Macpherson, J.
Rawls en de Nederlandse ex-minister E. Hirsch Bollin. Het sociale wordi gegarandeerd vanuit een (sociale) norm
en door de 'norm'-controle van de overheid. Het sociaal kapitaal echter, veronderstelt een bestuurlijkheid waarin
de overheid niet meer bestuurt vanuit haar sociale expertise, maor enkel een faciliterende rol vertolki.
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waarden die het ondernemerschap mogelijk maken.33o Zo kunnen we ook de Code of

conduct begrijpen die de Universiteit van Tilburg in Nederland in augustus 2005 heeft
uitgevaardigd. Deze gedragscode garandeert de vrijheid van ondernemers. Het is
ondersteuning in het sociale verkeer van mensen om een omgeving te verzekeren waarin
mensen hun leven volgens het eigen project kunnen uitbouwen. De kernwaarden,
integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid zijn op zich 'leeg' en krijgen maar
betekenis vanuit het ondernemerschap zelf. Integriteit slaat op het verwerven van

vaardigheden en competenties, respect krijgt betekenis vanuit het aanvaarden en

veiligstellen van elkanders vrijheid, zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling,
deskundigheid heeft betrekking op de vergroting van de expertise en de uitbouw van
professionaliteit en betrokkenheid tussen studenten en medewerkers ter bevordering van
een kwaliteitsvolle ondernemende universiteit. De universiteit ziet het als haar taak een
optimale en krachtige werkomgeving te bieden ter ondersteuning van de eigen
ontwikkelingsnoden en -behoeften. 'Solidariteit' komt niet tot stand door een autoritair
beleid, maar wordt slechts geduld vanuit het ondernemerschap: sociale relaties (b.v.

internationale contacten, uitwisselingen, ontmoetingen) worden toegelaten en
gestimuleerd als ze het ondernemend zijn van het zelf en daarmee ook dat van de
universiteit versterken. Aangrijpen op de autonomie van elke instelling en mens, betekent

dat men 'solidariteit' niet mag dwingen: sociale banden moeten in vrijheid gekozen en
gesmeed worden, precies omdat ze alleen zo als vervulling van de noden, het
ondernemend zijn waarborgen.331 In plaats van een autoritaire en normaliserende functie
krijgt het universiteitsbeleid, en analoog ook de overheid, een faciliterende en
controlerende rol aangewezen. Ze zorgt niet alleen voor de infrastructuur of de
leefomgeving, tevens ziet ze toe op de performantie. De overheid levert de middelen dje

nodig zijn opdat ondernemers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, alsook ziet ze toe op
het gebruik ervan. Zo moet zij het mogelijk maken dat mensen kunnen investeren in een
menselijk kapitaal: het opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden en

competenties. Net zoals vaardigheden en competenties heeft kennis op zich geen waarde:
ze wordt maar productief als ze ingezet kan worden in een productieproces. Dat wil
zeggen als ze géinvesteerd kan worden om de eigen behoeften te bevredigen. Ook met

betrekking tot het sociaal kapitaal moet de overheid het aanbod stimuleren en
ondersteuning geven zodat mensen aangezet worden hierin te investeren. Precies hier
verschijnen de dienstensectoren als aanbod op de vraag van het ondernemende zelf dat

wil investeren in menselijk en sociaal kapitaal. Zo kunnen we stellen dat mensen
bijvoorbeeld investeren in gezondheid, schoonheid, kennis, sportiviteit indien dit een
toegevoegde waarde biedt voor het zelf en bijdraagt tot de eigen zelfrealisatie. De
belangrijkste leverancier van menselijk kapitaal is de school. "Education and training are

the most important investments in human capital." (Becker 1993, 17). Geschoolde
mensen venverven de vaardigheden, competenties en kennis om op een berekenende

3'o Een ander voorbeeld is het protest tegen kindermishandeling van de winkelketen Ikeo. Door het inzetten van
waorden en normen, wil Ikea investeren in haar eigen zelfrealisatie. Door zich te positioneren als een keten die
producten verkoopt vrij von kindermishandeling venverven ze een toegevoegde woarde op een markt die tegen
kindermishandeling is.
"' Cf. De slogan van de Belgische premier G. Verhofstadt: 'Verenigt u in vrijheid' (Verhofstadt 1997, 20).
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manier om te gaan met het zelf en de ander waardoor ze het eigen inkomen of kapitaal
kunnen vergroten.

Naast onderwijs krijgt ook de gezondheidszorg vandaag veel aandacht.
Gezondheid en kennis zijn niet alleen een toegevoegde waarde voor het zelf. Mensen die
investeren in gezondheid en kennis zijn tevens een toegevoegde waarde voor de
samenleving. Van kennis, het aanleren van vaardigheden en verwerven van competenties
kunnen we stellen dat het een 'productiemiddel' is voor het eigen levenstraject. De
massale aandacht voor de gezondheidssector, als scholing (basiseducatie en navorming of
postinitieel onderwijs) geeft aan dat het weigeren om te investeren in menselijk alsook
sociaal kapitaal (normen en waarden) de zelfverwezenlijking en dus het leven, zelf
onmogelijk maakt. Zieke en 'niet-geschoolde mensen' (mensen die niet geïnvesteerd
hebben in kapitaal) maken het ondernemend gedrag van de staat, door gebrek aan
menselijk kapitaal minder winstgevend. Vanuit een berekenende houding vormen zowel
niet-geschoolden, als zieke mensen een 'probleem' voor het ondernemerschap.

2.2.2. Faci~iteren von netwerken en infrastructuur

Duidelijk mag wezen dat de overheid een faciliterende rol heeft: ze biedt ondersteuning
opdat mensen kunnen investeren in menselijk (kennis, vaardigheden, maar ook
gezondheid) alsook sociaal kapitaal door o.a. onderwijs. Maar de overheid faciliteert ook
nieuwe infrastructuren of leefomgevingen. Net zoals de kenniseconomie, brengen ook de
informatie en communicatie-technologieën (ICT) nieuwe leefomgevingen voort. In deze
communicatie-ruimten worden ongestructureerde 'gegevens' en de tot 'informatie'
gestructureerde alsook ruwe grondstoffen uitgewisseld die, mits de noodzakelijke
vaardigheden, competenties en kennis tot een bruikbaar product verwerkt kunnen worden
(Simons 2003, 224). Informatie en gegevens 'circuleren'. Dit 'circuit' veronderstelt
uitwisseling, toegankelijkheid, storingen en kortsluitingen. Belangrijk is dat mensen
toegang krijgen tot deze nieuwe leefomgeving om kennis, vaardigheden en competenties
te kunnen verwerven. Naast het vergroten van het menselijk kapitaal, is toegang tot
nieuwe leefomgevingen ook noodzakelijk om het sociaal kapitaal te vergroten. Dit sociaal
kapitaal maakt mensen vaardig in de communicatie waar informatie uitgewisseld wordt.
Slechts door een ondernemende houding tot het 'zelf' is er toegankelijkheid tot bepaalde
ruimten waar er een circulatie en uitwisseling is van informatie. Maar deze nieuwe
infrastructuur of communicatie-ruimten spelen niet alleen in op het ondernemerschap
binnen de landsgrenzen. Wat ICT mogelijk maakt, is een grensoverstijgende ruimte
waartoe iedereen en overal toegang kan hebben. Internationalisering als een uitwisseling
binnen de staat en tussen staten maakt plaats voor 'globalisering': een
grensoverschrijdende ruimte waarin de voorwaarden en nodige infrastructuur door de
(lokale) staat aanwezig gesteld worden opdat mensen op een ondernemende wijze kunnen
handelen. Want ondernemerschap betekent dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor een
competitieve stock aan menselijke en sociaal kapitaal.

De overheid is hier niet meer verantwoordelijk voor het economische welzijn van de
populatie, maar dient alleen de nodige voorwaarden te scheppen opdat iedereen toegang
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krijgt tot de nieuwe communicatieve en informatieve leeromgevingen en zo kan instaan

voor zijn eigen welvaart en welzijn. Precies daarin vinden staten elkaar: ze dienen ervoor te

zorgen dat organisaties en individuen 'performatief' zijn in deze netwerken. In zijn boek

The rise of The Nelwork Society duidt de socioloog M. Castells een 'netwerk' als volgt: "A

network is a set of interconnected nodes." (Castells 1996, 471). Een netwerk is precies

een geheel van punten dje met elkaar in verbjnding staan en knooppunten vormen. "Er is

niet langer sprake van een centrum, maar hoogstens van een knooppunt dat een

strategische functie heeft." (Simons 2003, 225). Het netwerk bestaat uit relaties tussen

bepaalde punten, dit kunnen personen alsook organisaties zijn. Deze relaties zijn bepaald

door de afstand die er is tussen twee knooppunten. "The topology defined by networks

determines that the distance (or intensity and frequence of interaction) between two points

(or social positions) is shorter (or more frequent, or more intense) if both points are nodes

in a network than if they do not belong to the same network." (Castells 1996, 470). Er is

maar sprake van een knooppunt als dit punt behoort tot het netwerk en waarvan de

afstand tot andere punten in dat netwerk nul is. Functioneren is performatief zijn in het

netwerk. De knooppunten 'bestaan' dus enkel vanuit hun functie, d.i. als een

ondernemend knooppunt. Als het knooppunt zich niet als een ondernemer gedraagt,

brengt men niet alleen het knooppunt maar ook het netwerk in gevaar. Een school, leger

of ziekenhuis kan maar deelnemen in het netwerk als het performant is. Als het een

ondernemende houding naar zichzelf aanneemt en vanuit deze houding relaties kan

aanknopen met andere organisaties. Deze performantie veronderstelt niet alleen een

controle maar tevens ook vrijheid. Rekening houdend met de klant biedt het sociale haar

diensten en producten aan. Het 'contract' tussen de klant en de onderneming impliceert

deze ondernemende vrijheid: een vrijheid die controle toelaat. Het 'sociaal contract'

impliceert beide peilers: het is een controle-instrument dat de vrijheid van partners

garandeert. De faciliterende rol van de overheid bestaat erin de toegang te verlenen tot

deze nieuwe communicatieve ruimte en de performantie van ondernemingen te verzekeren

die concurrentie en ondernemend gedrag mogelijk maken.
Ter illustratie van deze faciliterende houding, gaan we kort in op de

'werkgelegenheidsrichtsnoeren'332 die de Europese Unie heeft opgesteld in 1999333 te

Brussel. Dit 'contract' tussen de Europese raad en de lidstaten geeft de faciliterende rol

van de Europese Raad naar de lidstaten weer als een controle waardoor de

ondernemende vrijheid in de staten mogelijk js, 334 Het gaat hier over

werkgelegenheidsrichtsnoeren die het werkloosheidsprobleem willen aanpakken en zo het

332 Hier wordt de vier pijlerstructuur in ocht genomen: verbetering von de inzetbaarheid, ontwikkeling van het

ondernemerschap, bevordering van het aanpassingsvermogen van ondernemingen en werknemers, alsmede

versterking van het beleid betreffende gelijke kansen voor mannen en vrouwen (Werkgelegenheidsrichtsnoeren
1999 punt 9, 3-4).
333 We nemen de Werkgelegenheidsrichtsnoeren van 1999 als voorbeeld, maar vermelden er onmiddellijk bij dat

de Raad elk jaar nieuwe werkgelegenheidsrichtsnoeren uitbrengt, zo niet aonvullingen doet.
334 In punt 13 van Deel 1 van de Buitengewone Europese Raad over werkgelegenheid in Luxemburg op 20 en 21

november 1997 lezen we: "De strategie bestaot erin om op het niveau von de Unie werkgelegenheidsrichtsnoeren

vast te stellen die stoelen op een gemeenschappelijke analyse van de situatie en van de grote beleidslijnen die

gevolgd moeten worden om de werkloosheid duurzaam terug te dringen. Op basis van deze analyse worden in de
richisnoeren concrete doelstellingen vastgelegd waarvan de verwezenlijking regelmatig onder de loep wordt
genomen volgens een gemeenschoppelijke procedure voor evaluatie van de resultaten."
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ondernemerschap van de staten moeten versterken. Men gaat er vanuit dat werkloosheid
geen probleem is van de overheid of van de afzonderlijke staten, maar een globaal
probleem vormt waarin de Europese raad een ondersteunende rol moet spelen. Deze
werkgelegenheidsrichtsnoeren kunnen gelezen worden als normen en (leef)regels die door
de verschillende staten verwerkt moeten worden in hun actieplannen om het
ondernemerschap te bevorderen.33s Daarbij gaat de Raad al uit van het feit dat elke staat
ook het onderzoek naar nieuwe innovatieve projecten ondersteunt met het oog op een
modernisering van de arbeidsmarkt en het scheppen van nieuwe banen.336 Tevens worden
lidstaten bij de opstelling van de nieuwe actieplannen aanbevolen de nieuwe
mogelijkheden ten volle te benutten (cf. Werkgelegenheidsrichtsnoeren 1999 punt 10, 4).
Deze nieuwe mogelijkheden zijn enerzijds de kansen die de informatie- en
communicatietechnologieën bieden voor het scheppen van banen en anderzijds kan men
vooruitgang boeken inzake gelijke kansen door flexibelere vormen van arbeidsorganisatie
door te voeren. De nadruk ligt op de actieve en ondernemende inzet van lidstaten.
Passieve maatregelen moet plaats maken voor actieve maatregelen. "De uitkerings-,
belastings- en opleidingsstelsels moeten - waar nodig - worden herzien en aangepast
zodat zij de inzetbaarheid actief ondersteunen en werklozen daadwerkelijk prikkels
verschaffen om een baan of een opleiding te zoeken en te aanvaarden."
(Werkgelegenheidsrichtsnoeren Bijlage 1999, 7). De lidstaten moeten een faciliterende rol
innemen en de nodige infrastructuur bieden. Of liever, de overheden van de verschillende
lidstaten moeten eerst zichzelf zien als een ondernemer van het zelf - een knooppunt in het
netwerk - om dan op een actieve manier het ondernemerschap van hun 'burgers' te
stimuleren en te ondersteunen.33'

33s In punt 15: `Nadat de Raad de werkgelegenheidsrichtsnoeren op basis von een voorstel van de Commissie
heeft aangenomen, worden zij verwerkf in nationale actieplannen voor de werkgelegenheid die door de lidstaten
voor meerdere jaren worden opgesteld. Aldus krijgen zij doadwerkelijk vorm, als in cijfers uitgedrukte nationale
doelstellingen, telkens wanneer dat mogelijk en passend is, en worden zij vervolgens omgezet in nationale
regelgevende, bestuursrechtelijke of andere maatregelen. De van lidstaat tot lidstaat verschillende situotie met
betrekking tot de problemen die door de richtsnoeren worden aongepakt, zal voor elke lidstaat tot aangepaste
oplossingen en tot het leggen von andere occenten leiden. De lidstaten zullen de termijnen bepalen waarbinnen zij
het beoogde resultoat willen bereiken, onder ondere rekening houdend met de bestuurlijke en finonciële middelen
die zij kunnen inzetten. Het is voor de coherentie en efficiëntie van de gehele aanpak echter van cruciaal belang
dat olle lidstaten voor de analyse van hun eigen situatie en voor het bepalen von hun beleid de richtsnoeren
hanteren en in hun notionaal actieplan voor de werkgelegenheid hun standpunt ten opzichte van elk der
ríchtsnoeren bepalen."
336 In punt 32 van Deel 1 van de Buitengewone Europese Raad over werkgelegenheid in Luxemburg op 20 en 21
november 1997 lezen we het volgende: "Het optreden van de Unie in de verschillende beleidssectoren moet de
werkgelegenheidsinspanning van de lidstaten completeren en ondersteunen. Dat geldt ook voor onderzoek, dat
een belangrijke rol speelt bij het concurrentievermogen en het scheppen von werkgelegenheid, met name door de
verspreiding van innovaties en de overdracht van technologieën naar het midden- en kleinbedrijf."
337 Faciliteren veronderstelt deregulering en decentrolisatie. In punt 14 von de Werkloosheidsrichtsnoeren von
1999 wordt dit als volgt geduid: "De uitvoering van de richtsnoeren kan verschillen naar gelang van hun oard, de
effecten ervan voor de lidstoten en diegenen voor wie zíj bestemd zijn. Bij het voststellen von de richtsnoeren moet
rekening worden gehouden met het subsidiariteitsbeginsel en met de bevoegdheden van de lidstaten, inclusief die
van hun regionole overheden, op het gebied van werkgelegenheid en verder moeten zij verenigbaar zijn met de
globale richisnoeren voor het economisch beleid." Of beter: het principe van subsidioriteit.
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22.3. Inzetbaarheid en berekenende risico's

De Nobelprijswinnaar G. Becker stelt in zijn boek The Humon Capital dat de mens een
belichaming is van menselijk kapitaal en dat men bijgevolg elk menselijk gedrag vanuit
een ondernemende blik kan duiden. "Schooling, a computer training course, expenditures
on medical care, and lectures on the virtues of punctuality and honesty are capital too in
the sense that they improve health, raise earnings, or add to a person's appreciation of
literature over much or his or her lifetime. Consequently, it is fully in keeping with the

capital concept as traditionally defined to say that expenditures on education, training,
medical care, etc., are investments in capital. However, these produce human, not
physical or financial, capital because you cannot seperate a person from his or her
knowledge, skills, health, or values the way it is possible to move financial and physical
assets while the owner stays put." (Becker 1993, 15-16). Het menselijke gedrag kan in alle
domeinen begrepen worden als dat van een ondernemer in een marktomgeving: door het
consumeren (investeren in bepaalde schaarse middelen) produceert men zichzelf. De mens
verwezenlijkt zichzelf door het bevredigen van de eigen behoeften. Tegenover deze mens
plaatst de overheid zich. Besturen impliceert het creëren van de voorwaarden en middelen
die het mogelijk maken dat de mens zich kan gedragen als een ondernemer, met name
het 'zelf' als iets dat in eigen beheer moet genomen worden. Kapitaal is niet iets dat enkel
en alleen verworven moet worden. Het moet ook steeds ingezet worden of bewegen wil
het productief zijn. In het netwerk 'bewegen' ondernemers: zij dienen hun kapitaal in te
zetten en daardoor hun eigen zelf te produceren. Hier is sprake van een grote activiteit en
participatie binnen het netwerk. Ondernemers bewegen op de markt: ze investeren in het
kapitaal door het verwerven van vaardigheden die gunstig liggen in de markt. Flexibiliteit
duidt precies op deze beweeglijkheid: bewegen op de markt is inspelen en zich aanpassen
op de vraagzijde. Daarom is investeren in menselijk en sociaal kapitaal steeds een
strategische onderneming. Vaardigheden en competenties hebben geen waarde op zich,
ze zijn maar inzetbaar als ze een aanbod vormen op de vraagzijde. Dit blijkt treffend uit de
volgende definitie van de Europese Commissie volgens welke iemand inzetbaar is
'wanneer hij of zij beschikt over op de markt te verhandelen vaardigheden,
bekwaamheden of kenmerken welke volgens de vraagzijde op de arbeidsmarkt
noodzakelijke voorwaarden zijn voor het in dienst nemen (Pochet á Paternotre 1998, 5).
Inzetbaarheid of employobility slaat volgens de Commissie niet op de 'geschiktheid om te
werken' (aptitude à trovailler, naar de Franse definitie van de UNICE) maar op copacité
d'insertion, de geschiktheid om ingezet te worden. De te-werk-stelling van iemand hangt
dus af van zijn inzetbaarheid, namelijk als zijn menselijk en sociaal kapitaal een aanbod is
op de vraagzijde. De te-werk-stelling van mensen is nauw venveven met de inzetbaarheid
van het kapitaal. Willen mensen inzetbaar zijn, moeten ze niet alleen investeren in
menselijk en sociaal kapitaal, maar in het bijzonder in dat kapitaal dat aan de
ondernemer, dit kan een collectiviteit of individualiteit zijn, een toegevoegde waarde biedt
op de markt. Met andere woorden: betekenis geven aan het eigen leven, veronderstelt
inzicht hebben in het gedrag van de ander. Deze zelfmobilisatie van mensen kunnen we
met Simons duiden als de 'grondhouding' of 'basiscompetentie' van het ondernemende
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zelf: "de wil tot zelf-mobilisatie en de wil tot het voortdurend zoeken van een marktpositie
waarin het kapitaal iets opbrengt." (Simons 2003, 231).

Maar omdat de markt zelf een onderneming is, betekent investeren ook steeds
'risico's' nemen. De notie 'risico' krijgt hier, in tegenstelling tot de bestuursvorm die
aangreep op 'het sociale', een positieve invulling. In deze bestuurlijkheidsvorm was het de
sociale staat die de individuen verzekerde tegen risico's die het individuele overstegen. We
hebben gezien dat de 'verzekerde staat' in het leven werd geroepen omdat men ervan
uitging dat bijvoorbeeld armoede niet alleen een individueel maar tevens een sociaal
probleem is. Het sociale vangnet werd geduid vanuit het verminderen van kansen dat er
zich problemen voordoen. Denk aan de sociologie en de statistiek die als inzet hebben het
uitschakelen van risicovol gedrag (cf. criminaliteit). Waar de sociale staat het risico
probeert uit te schakelen, zal het risico in het voortgezet liberalisme een
mogelijkheidsvoonvaarde vormen tot ondernemend handelen. Precies omdat het risico
duidelijk maakt dat mislukking of verlies mogelijk is, stimuleert ze het ondernemend
gedrag waarbij mensen en organisaties voortdurend investeren in innovatieve projecten
om winstgevend te kunnen zijn. Vanuit het ondernemerschap zelf blijft er toch een
minimale bekommernis om of preventie van risico's. Door het investeren in veiligheid en
bewaking kan iemand het risico verkleinen dat hij of zij slachtoffer wordt van inbraak. Net
zo kunnen we het aangaan van bijkomende ziekteverzekeringen, het navolgen van strikte
eet- en dieetgewoontes duiden vanuit het ondernemende zelf: investeren in gezondheid
vergroot het menselijk kapitaal en vergroot dus het 'inkomen' van het zelf. Een laatste
voorbeeld is het (enorme aanbod in) post-academisch ondenvijs of andere nascholingen
en avondonderwijs: door het venverven van diverse competenties, vaardigheden en kennís
vergroot men zijn menselijk en sociaal kapitaal en inzetbaarheid alsook de kansen op
tewerkstelling, waardoor het risico op uitsluiting afneemt. Het risico wordt hier een
stimulerend principe dat het ondernemerschap garandeert. Het creëren van zekerheid
heeft in het voortgezet liberalisme geen sociale dimensie maar een ondernemende
dimensie: vanuit het ondernemerschap moeten mensen risicovolle ondernemingen die een
gevaar betekenen voor de ondernemende vrijheid en het gekapitaliseerde leven in
gedrang brengen, vermijden (Ibid., 235).

2.2.4. Controle en identificotie

Ook het controlemechanisme, zoals we eerder hebben aangehaald, verzekert vrijheid en
zekerheid. Het gaat hier over op inclusie gerichte controle als performantie-technieken. De
op inclusie-gerichte controle moet de zekerheid garanderen dat mensen toegang krijgen
tot een infrastructuur en hulpmiddelen. Daarvoor is het nodig dat mensen een legitimatie
van identiteit hebben. "Er zijn talrijke van deze identiteitsbewijzen: paspoorten om een
setting te betreden ( niet alleen een land, maar ook bedrijven en instellingen), een rijbewijs
om toegang te krijgen tot het verkeersnetwerk, identificatiebewijzen voor het sociale
zekerheidsnetwerk, voor het financiële circuit, voor het consumptiecircuit of voor het
internet." (Ibid., 235). Het mag duidelijk zijn dat men met een paspoort geen toegang
krijgt tot het internet, net zo min een rijbewijs de toegang verleent tot het sociale
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zekerheidsnet. Daarom is het echter nodig dat men over zoveel mogelijk 'virtuele

identiteiten' beschikt om toegang te krijgen tot (alle) hulpmiddelen en infrastructuur. Eens

men toegang heeft verkregen tot het circuit, is er sprake van performantie-technieken (b.v.
een internet-code),338 Deze technieken oefenen een controle door de aanwezigheid te
legitimeren binnen een netwerk. Bij het verbreken van de code (b.v. het gebruik van
'onaanvaarbare' taal) wordt de toegang tot het net geweigerd. Verder zullen organisaties
door zichzelf te beoordelen en te evalueren, het toezicht bewaren over het eigen
functioneren. De notie 'audit' geeft aan dat het hier gaat om een beoordeling van het

beoordelingsmechanisme of liever, een controle van de controle. 339 Door deze
beoordelings- of audit-technieken willen ondernemingen het eigen ondernemende gedrag
in kaart brengen. Het meedelen van deze informatie aan de 'klant' werkt bovendien
vertrouwend. Denk hierbij aan de evaluatie-formulieren en tevredenheidsonderzoeken die
organisaties afnemen bij hun 'klanten' om zo niet alleen het toezicht te bewaren over het
eigen functioneren, maar ook klanten aan te trekken in hun onderneming.
Personeelsleden moeten ook zelf 'rekenschap' (occountobilitj~ afleggen van hun
functioneren tegenover hun omgeving. Zij moeten zich een rekenende en berekenende
houding eigen maken om zo hun ondernemend gedrag uit te drukken. Het gaat hier over
technieken, welbekend zijn de functioneringsgesprekken en voortgangsverslagen, waarin
men het zelf berekenbaar moet maken. Door het aangeven van de 'kosten', 'winsten' of

'verliezen' kan het beleid alsook de overheid nota nemen van de precieze kosten van een
activiteit van een personeelslid, deze evalueren en remediëren, er verder in investeren,
zoniet het budget of de toewijzing intrekken. Organisaties of personen die onvoldoende
rekenschap kunnen afleggen ten aanzien van de omgeving, kunnen hun toegang tot een
bepaald netwerk verliezen. Zo wordt aan jongeren die geen rekenschap kunnen afleggen
van een goed rijgedrag de toegang tot bepaalde (sociale) zekerheidscircuits ontnomen.

Ook het behoud van de toegang tot het sociale zekerheidscircuit voor mensen met
ernstige ziekte, kan vanuit een berekenende houding enkel gecompenseerd worden door
hoge inschrijvingsgelden. Tot slot kunnen we ook terug verwijzen naar de
werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Europese raad. Als een particuliere lidstaat geen
rekenschap kan afleggen van de activiteiten en maatregelen die ze getroffen heeft om het

338 Secunly verschijni als ook als een instrumeni in hei verzekeren en veiligstellen van netwerkruimten. Noargelang
de verschillende netwerken, worden ruimten op een verschillende manier beveiligd. Men spreekt over een 'virtuele
beveiliging', als hei gaat om de toegang tot computers, over een 'fysieke beveiliging' als het gaat over gebouwen
en kamers en 'bevoorrading' als het gaat over de toestond van bepaalde privileges aan gebruikers. Dit
management is nodig om de effectiviteit en efficiëntie van de ondernemende zelven te versterken. Wanneer
ondernemende zelven 'failliet' gaan, dan betekent dat tevens dat hen de ID ontnomen worden. Maar een ID kon
ook gestolen worden of verloren gaan: dan verliest men toegang tot een netwerk. In de tussentijd moei men
wochten tot men weer in een ander netwerk tewerkgesteld kon worden. Het verlies van ID gaai samen met de
ervaring niet meer te kunnen functioneren.
39 Een 'audit' is een instrument dat de kwaliteit van bepaolde processen, zoals zorg en ondenvijs wil toetsen en
verbeteren. Zo zijn er verschillende auditsystemen die als doel hebben het geven von een tussentijds oordeel over
de stand van zaken met betrekking tot de occrediteerbaarheid van gereoliseerde en conditionele kwaliteiten. Van
hieruit wil de audit aanknopingspunten geven om de kwaliteit te verbeteren.
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werkloosheidspercentage340 te laten dalen, kan de Raad aan hen de toegang tot dit
netwerk, de Europese Unie, ontzeggen.

Slechts door het creëren van verschillende identiteiten kan men de toegang
verkrijgen tot een bepaald netwerk of een hulpmiddel. Precies hier kunnen we met Simons
en Masschelein het probleem van de 'inclusie' en 'exclusie' situeren. Zij die toegang
hebben tot het netwerk kunnen investeren in het zelf door het menselijk en sociaal kapitaal
te vergroten. Uitsluiting daarentegen is het gevolg van een niet-gekapitaliseerd leven.
Vanuit het ondernemerschap hebben zij geen 'toegevoegde waarde' met als effect dat
weinig ondernemingen en ondernemers interesse in hen vertonen. Want investeren in niet-
gekapitaliseerde personen en organisaties is vanuit een calculerende houding een verlies.
Omdat scholen de belangrijkste leveranciers zijn van kennis, vaardigheden en
competenties is de toegang tot dit netwerk van noodzakelijk belang. Door deze
toegankelijkheid kunnen mensen investeren in een kapitaal waarmee ze een berekenende
houding tot het zeif leren aannemen. Inclusie of participatie in onderwijs heeft als effect
mensen die geïnvesteerd hebben in het zelf. Maar ondenvijs is niet voor iedereen
toegankelijk. De exclusiviteit van onderwijs wijst er op dat er ook mensen zijn die geen
toegang hebben tot dit netwerk en zo de kans missen op een letterlijk, 'kapitaalkrachtig'
leven. Omwille van een niet-gekapitaliseerd leven worden zij ook uitgesloten van de
'gemeenschap', die enkel inclusief is voor mensen die iets in te brengen hebben, dit is een
toegevoegde waarde hebben. De notie 'gemeenschap' ontleent zijn betekenis niet aan iets
dat buiten het bestuursregime ligt, bijvoorbeeld de menselijke samenleving als een domein
naast het bestuurlijke en economische. Met de 'economisering van het sociale' drukken
we uit dat ook 'het sociale', datgene wat tussen mensen ligt, opgenomen wordt en
bestuurd wordt vanuit een marktrationaliteit. Met de slagzin 'Inclusie: wij, de stakeholders'
wijst Simons precies op dit regime dat mensen aanspreekt als ondernemende zelven, die
een 'stake' beheren en iets in te brengen hebben (~bid., 238-239; cf. Masschelein 8~
Simons 2003, 43). Het sociale of dé gemeenschap staat hier niet meer tegenover of naast
de economie. Integendeel, het gaat hier niet over dé gemeenschap of dé cultuur maar
over gemeenschappen en culturen die aangrijpingspunten worden voor het bestuurlijke
regime. Dit veronderstelt dat gemeenschappen zichzelf moeten zien als ondernemingen,
willen ze participeren in de communicatie. Ondernemers van het zelf investeren in zichzelf,
positioneren zich tegenover de omgeving door een toegevoegde waarde te bieden,
formuleren doelstelling en trachten deze te bereiken. Anderzijds maken gemeenschappen
een ondernemende houding ook mogelijk. Dat ze een positie vormen op de markt
veronderstelt dat zij gekenmerkt worden door een welbepaald waardepakket en relaties
die fungeren als sociaal kapitaal. Leden maken deel uit van een gemeenschap omdat
deze gemeenschap hen iets te 'bieden' heeft. In ruil voor actieve deelname en financiële
steun of lidgeld krijgt men kapitaal. Beter: door actieve participatie investeren zelfven in
het eigen sociaal kapitaal. Zo kunnen we stellen dat gemeenschappen die een
toegevoegde waarde bieden, ook kunnen rekenen op een groot aantal leden die door
participatie of deelname hun eigen sociaal kapitaal willen vergroten.

"o We spreken hier uitdrukkelijk over percentage omdat de lidstaten vooral door empirisch moteriaal moeten
kunnen aantonen dat er zich een werkelijke daling heeh voorfgedaan (cf. Werkgelegenheidsrichtsnoeren 1999
punt 15).
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2.2.5 Besluit

Samenvattend kunnen we stellen dat de 'economisering van het sociale' aangeeft hoe de
dienstverlening alsook mensen zichzelf besturen door de wetten van de markt. In plaats
van dé gemeenschap of dé cultuur zien we hier een nieuw 'middenveld' ontstaan waarop
diverse gemeenschappen en culturen met een berekenende houding plaatsnemen in een
marktomgeving en in een concurrentiële verhouding staan. Een gemeenschap is bewust
van zichzelf, neemt een positie in en beschermt de eigen belangen en het sociaal kapitaal.
Maar een gemeenschap biedt ook een ruimte voor ondernemers. Mensen investeren tijd in
een gemeenschap omdat deze geïnvesteerde tijd ook iets opbrengt voor het zelf.

2.3. Besluit

Rond de jaren '70 assembleert zich een nieuw bestuursregime. De neoliberale kritiek op
'het sociale' ziet een economische bevrijding in de mens die in staat is de concurrentie
aan te gaan met de ander en daarin zichzelf verwezenlijkt. Emancipatiebewegingen
verzetten zich tegen de bureaucratische en autoritaire staat en benadrukken de
zelfrealisatíe van de mens. Diverse kritieken op het 'sociale' hebben een nieuwe
bestuursvorm ingeleid, namelijk het voortgezet liberalisme. Dit is een nieuwe vorm van
bestuurlijkheid waarin de grenzen tussen het sociale en het economische wegvallen en
leven geplaatst wordt onder een nieuw tribunaal. "Willen zij nog overleven en nuttig zijn,
dan dienen de staat en alle andere vormen van bestuur, zich te ondervverpen aan een
'permanent economisch tribunaal." (Simons 2003, 202; cf. Foucault 1979). In de korte
beschrijving van de verschillende bestuursregimes vanaf de 17de eeuw hebben we eerder
al gezien hoe de kerk alsook de staat hun eigen bestuurlijkheid konden legitimeren vanuit
een bepaald bestuursweten: staat en kerk vonden elkaar doordat ze achtereenvolgens
bestuurden doorheen de goede orde, de vrijheid en het 'sociale' van de mens. In deze
bestuursregimes heeft de staat en de kerk een bepaalde bestuurlijke houding tegenover de
samenleving aangenomen. Met Simons kunnen we stellen dat het hier gaat om een
houding waarin de samenleving begrepen wordt als een problematisch en onstabiel
domein dat regulering behoeft en met kennis van zaken ('sociale expertise') benaderd
dient te worden (Simons 2003, 232). De kritiek op het sociale betekent echter niet het
'einde van het sociale' maar wel het einde van deze bestuurshouding. De overheid kan
zich niet langer meer opwerpen als het overkoepelende subject dat algemene kennis over
de gemeenschap kan verwerven en in naam van deze 'sociologische kennis' actief sociale
rechtvaardigheid tot stand kan brengen (Ibid., 232). Maar ook de bestuurshouding van de
kerk verandert. "De 'levende structuur' en de in de samenleving aanwezige
'energiebronnen' vragen niet langer om een regulerende of verzorgende houding, maar
een faciliterende en controlerende." (~bid., 232). Niet alleen de staat en tal van sociale en
culturele organisaties zoals universiteiten, scholen, ziekenhuizen en het leger gaan de
eigen positie 'legitimeren' tegenover de marktrationaliteit. Ook de kerk zal vanaf de jaren
'70 zichzelf onderwerpen aan het 'permanent economisch tribunaal'. Het Aggiornomento
van het Tweede Vaticaans Concilie (1964-1968) drukt precies deze nieuwe
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'verbestuurlijking van de kerk' uit: de kerk 'legitimeert' zichzelf door de voorwaarden te
scheppen voor en het ondersteunen van de menselijke vrijheid. Wat we nu willen
aantonen, is dat met het Tweede Vaticaans Concilie de kerk, als organisatie van pastorale
macht, getransformeerd wordt tot een bestuursvorm die bestuurt doorheen de mens en
diens zelfverwezenlijking. Door aan te grijpen op de mens heeft zij zichzelf ingeleid in het
actuele bestuursregime waarin het ondernemerschap de vorm van vrijheid is. Waar we
eerst een korte inleiding hebben gegeven op de 'verbestuurlijking van de staat', gaan we
nu in op de 'verbestuurlijkheid van de kerk', namelijk dat de wijze waarop ze
aangesproken wordt en over zichzelf spreekt, deel uitmaakt van een nieuwe
bestu ursconfiguratie.

3. 'AGGIORNAMENTO' OF BESTUREN VOLGENS DE WETTEN VAN DE MARKT

In het voorwoord van de encycliek Gaudium et spes wordt de mens genoemd als het
aangrijpingspunt van de bestuurlijkheid van de kerk: "Het is dus de mens, in zijn integrale
eenheid, met lichaam en ziel, met gevoel en bewustzijn, met verstand en wil, die het
centrale punt zal vormen van heel onze uiteenzetting." (Gaudium eispes pr. 3, 13-15). De
mens zelf is het uitgangspunt van waaruit de kerk haar eigen handelen gaat verstaan.
Deze gedachte betekent een breukmoment in het pastoraat of de bestuurlijkheid van de
kerk. Niet omdat de nadruk komt te liggen op de individuele mens. Zoals we eerder
hebben aangetoond, grijpt de figuur van de pastor steeds aan op de kudde en elke mens
in het bijzonder. Ook niet omdat de vrijheid van de mens nu een strategische rol gaat
spelen. Want dat was al het geval onder het liberale regime dat bestuurde doorheen de
vrijheid van de mens. Cruciaal is hier dat de kerk met Vaticanum II maar kan overleven als
ze zich ten dienste stelt van de mens die zijn eigen mens-zijn o~s een taak ziet. De mens
verschijnt hier niet meer vanuit de (sociale) norm, maar als iemond die 'zorg' nodig heeft
om zelf de eigen levensbehoeften te kunnen bevredigen en vervullen. De taak van de kerk
ligt in het dienstbaar zijn aan het geluk van de mens dat dit zelfstandig moet
verwezenlijken. Deze mens die zelf het eigen geluk kan zoeken en nastreven draagt tevens
bij aan de opbouw van een menselijke samenleving. Zo kunnen we stellen dat de kerk een
dienst is aan de mens die zijn eigen mens-zijn als roeping heeft en doorheen deze
dienstbaarheid bijdraagt aan het welzijn in de wereld. "Alle ambten zijn er voor dat volk,
als een dienst," zegt E. Schillebeeckx. Deze zin drukt kernachtig de nieuwe fase uit in de
pastoralisering van de kerk. Ook zij kan zich niet langer opwerpen als het overkoepelende
baldakijn dat in naam van een goddelijke rationaliteit ('openbaring') een menselijke
samenleving tot stand kan brengen. Deze verandering van bestuurshouding betekent niet
dat er niet meer bestuurd moet worden, doch dat besturen om een andere houding
vraagt. Net zoals de staat, zal ook de kerk maar kunnen overleven als ze deze nieuwe
bestuurlijke houding aanneemt: zich dienstbaar opstelt aan de zelfverwezenlijking van elke
mens. Pastorale zorg is het faciliteren van infrastructuur en hulpmiddelen zodat de mens
het eigen mens-zijn ten volle kan verwezenlijken. Daarin ligt het breukmoment van
Vaticanum II: de kerk bestuurt in naam van een 'bestuursweten' waarin de mens geduid
wordt als iemand die het eigen mens-zijn als roeping heeft. Ook de theologie als reflectie
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op het pastorale bestuur, wordt vanaf de jaren '70 gekenmerkt door een aantal nieuwe
thema's die we hier vanuit het ondernemerschap verder willen belichten.

3.1. Openbarisering van het leven

Met betrekking tot de verbestuurlijking van de staat hebben we gesproken van een
marktrationaliteit. Vanuit deze rationaliteit hebben we het besturen van de actuele staat
geduid. Op dezelfde manier willen we nu het spreken en denken in de kerk in kaart
brengen om aan te geven dat dit spreken en denken oproept om op een bepaalde manier
met het zelf, de ander en de wereld om te gaan. Dit spreken en denken vatten we niet op
als een ideologie, maar als iets dat ons interpelleert en waar we gehoor aan geven. Aan
de hand van kerkelijke documenten (leergezag of magisterium) willen we dit spreken en
denken in kaart brengen, een 'bestuursweten' waarvan we tevens sporen vinden in de
katholieke theologie-beoefening. Als voorbeeld werken we uit hoe het spreken over
'vrijheid van geweten' in het kerkelijke leergezag van de 19de eeuw op een andere manier
werkt dan in het spreken en denken in het magisterium na Vaticanum II. In zijn encycliek
Mirari vos (1832), schrijft paus Gregorius XVI (1831-1876) dat de vrijheid van het
geweten een 'absurde dwaalleer of veeleer een delirium is'. Paus Pius IX (1792-1878)
neemt dit citaat later over in zijn encycliek Quanta Curo (Over de zuiverheid van de
katholieke leer, 1864). In deze encycliek somt hij een aantal dwalingen op waaronder
deze dat 'vrijheid van geweten en godsdienst een recht is van ieder mens.' Deze tekst
vinden we, Schillebeeckx volgend, niet terug in latere edities van Denziger omwille van een
kerkpolitieke strategie: "het 'image' van de kerk niet te schaden. Daarom worden
historische documenten maar verzwegen." (Schillebeeckx 1990, 279, voetnoot 46). Want
hoe kan een kerk in de 19de eeuw in haar kerkelijk leergezag ('als van Godswege
geopenbaard') een geloof verkondigen waarin de vrijheid van het geweten als dwaling
werd gezien en een kleine eeuw later, met Vaticanum II haast het tegenovergestelde
zeggen? Onze stelling is dat het inderdaad gaat om een 'kerkpolitieke' strategie, met

name de verbestuurlijking van de kerk. Dat men in de 19~ eeuw de vrijheid van geweten
(en godsdienst) van de mens beschouwde als een dwaling is maar te begrijpen vanuit het
liberale regime dat bestuurt doorheen de vrijheid van de mens. In dit liberale

bestuursregime, zo hebben we gesteld, wordt vrijheid geduid vanuit het teveel aan
besturen. Dit wil echter niet zeggen dat de kerk op een soepelere of minder autoritaire
wijze gaat besturen. Onder de liberale bestuursvorm bestuurt de kerk niet meer doorheen
de onderwerping en de volledige gehoorzaamheid van haar gelovigen, maar doorheen de
vrijheid van de mens. De mens verschijnt hier als een wezen met een eigen 'rationaliteit'
waardoor deze op een bepaalde manier vrijheid tot stand kan brengen. Door onderricht

kan men de kracht en het goddelijke vermogen in de mens stimuleren opdat de mens
zichzelf kan vormen tot een gelovig, rechtvaardig en redelijk mens. Het verkondigen van
deze katholieke waarheid is de taak die Pius IX in de 19de eeuw met aandrang oplegt aan
de bisschoppen: "Eveneens moet gij diezelfde gelovigen zonder ophouden blijven

inprenten, dat onze verheven godsdienst, zijn leer en beoefening voor de mensen de bron
is van alle waar geluk en dat een volk gelukkig is, als God zijn Heer is (Ps. 143)." (Quanta
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Curo 13). Deze verkondigingsopdracht grijpt aan op de vrijheid van de mens: door het
overdragen van de goddelijke openbaring worden mensen opgeroepen zichzelf te zien als
zedelijke individuen. De ondergang van de vrijheid ziet Pius IX immers in het weigeren van
de goddelijke kracht die in elke mens schuilt. Of liever, het weigeren dat er een eigen, zij
het 'goddelijke' rationaliteit aanwezig is in de mens. De mens kan dan maar, in een
liberaal pastoraal bestuur in de 19de eeuw, vrijheid tot stand brengen door de goddelijke
openbaring. Dat vrijheid van geweten en godsdienst een dwaling is, betekent dus niet dat
Pius ook de vrije wil van de mens verloochent. Dat kan hij niet: in naam van deze vrijheid
kan de kerk haar boodschap verkondigen. In deze bestuurlijkheid zijn mensen, zoals we
eerder hebben gesteld, geen onderdanen aan de wet, maar mensen met een eigen
'rationaliteit' die zichzelf kunnen besturen tot redelijke subjecten. Niettegenstaande kerk en
staat deze 'rationaliteit' op een andere manier duiden ('goddelijke openbaring' versus
'Verlichte waarheid') moge het duidelijk zijn dat kerk en staat onder de liberale
bestuursvorm in de 19de eeuw besturen doorheen de vrijheid van de mens. Besturen
doorheen het recht op de individuele gewetensvrijheid is in de 19de eeuw, zo zouden we
kunnen stellen, een 'dwaling' omdat het vanuit bestuurlijk perspectief onmogelijk is. Het
veronderstelt een andere bestuurshouding, die wel aanwezig is in de 205fe eeuw. Want
onder het voortgezet liberalisme vaart de kerk met Vaticanum II een andere koers: in het
leergezag en de theologie wordt de thematiek van de goddelijke openbaring die tot ons
komt via de Schrift en de traditie ingeruild voor het thema van de openbaring die
aanvangt bij de mens zelf. Het magisterium is immers geen onveranderlijke leer maar
wordt 'bewerkt' in relatie tot nieuwe vormen van weten. Dat betekent dat dit spreken en
denken over de mens en diens roeping tot mens-wording een nieuwe omgang met het
zelf, de ander en de wereld aankondigt. De mens wordt opgeroepen zichzelf te zien als
een zelf temidden van een krachtige omgeving waarin God werkzaam is en het heil zich
openbaart. Dat lezen we in Gaudium et spes "Maar de mens kan zich slechts in vrijheid
tot het goede keren, een vrijheid, die door de mensen van onze tijd zo hoog wordt
aangeslagen en vurig wordt nagestreefd; en terecht. (...) De ware vrijheid echter is een
verheven teken van Gods beeld in de mens. Want God heeft de mens willen 'overfaten
aan zijn eigen verstand' om zo zijn Schepper uit zijn eigen beweging te kunnen zoeken en,
door Hem trouw te zijn, in vrijheid te komen tot de volledige en gelukkige volmaaktheid.
De mens is dus aan zijn waardigheid verschuldigd, te handelen volgens een bewuste en
vrije keuze, nl. bewogen en geleid door een innerlijke persoonlijke overtuiging, en niet
onder de invloed van een blinde innerlijke impuls of van louter uiterlijke dwang. Deze
waardigheid bereikt de mens, wanneer hij zich vrij maakt van elke slavernij der
hartstochten en zijn dael nastreeft in een vrij kiezen van het goede, en wanneer hij
doeltreffend en met vindingrijkheid zoekt naar de geschikte middelen." (Gaudium et spes
c. I, nr. 17, 39). De mens wordt aangesproken om zichzelf te zien als iemand die op eigen
vermogen, zich kan bevrijden van belemmeringen, in staat is tot beredeneerde en bewuste
keuzen en zo het eigen doel kan nastreven. Dit zelf beweegt niet in een wereld maar in
een omgeving waarin alles in het teken is van de openbaring van de a~Ander.
Openbaring verschijnt als een probleem en een oplossing. Openbaring verschijnt in dit
kerkelijke spreken en denken als iets dat van de mens zelf is, of beter: openbaring vangt
aan bij het zelf, het is openbaring van het zelf. Het verschijnen van het zelf als het
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uitgangspunt van openbaring vraagt om een nieuwe (invulling van de pastorale)
bestuurshouding. Een bestuursvorm waarbij de figuur van de pastor optreedt als een
service aan de openbaring van het zelf. Het is de kracht die het zelf aanzet zichzelf te zien
als een zelf dat zich moet openbaren en zichtbaar maken indien het wil kunnen bewegen
in de wereld. Beter, het is de professio-nele pastor die het zelf aanzet tot zelfopenbaring.
Hij 'roept' het zelf op om de eigen beleving van het zelf uit te drukken in confrontatie met
andere zelven. Het zelf wordt permanent aangesproken zichzelf zichtbaar te maken en
transparant in de communicatie. We spreken daarom over een 'openbarisering van het
leven.' Leven is precies het permanent openbaren van de waarde van het zelf. Deze
productiviteit van het zelf gebeurt in confrontatie met of vanuit de ander. Elke a~Ander
verschijnt als een professio-neel: als een vermogen dat de ander oproept het zelf te
openbaren als een waarde. Precies in deze openheid aan andere potentiële tekenen kan
het zelf de eigen beleving van het zelf verscherpen en herzien. Met de notie 'de tekenen
des tijds', kunnen we aangeven dat elk teken in de wereld een vermogen vormt of
potentieel in de productie van de zelfopenbaring. Kortom, openbaring verschijnt hier niet
als een traditie, maar als iets dat voorhanden is (en zich in de wereld aanwezig stelt) en
waarin mensen kunnen investeren om zo het zelf van een toegevoegde waarde te
voorzien. Deze 'openbarisering van het leven' gaat de grondidee vormen in de actuele
verbestuurlijking van de kerk.

Deze rationaliteit vindt men ook terug in het kerkelijke leergezag, alsook in de
theologie. De profane geschiedenis en het handelen van de mens worden het
aangrijpingspunt voor de heilsgeschiedenis van God. God openbaart zich in deze wereld,
waar mensen met elkaar leven. Natuurlijk zijn er verschillende benaderingen om deze
heilsgeschiedenis te duiden.341 Op deze interne theologische discussie willen we hier niet
ingaan. Wat we hier benadrukken is dat de post-conciliare theologie342 de geschiedenis
van mensen duidt als heilsgeschiedenis en dat deze duiding geen interne theologische
kwestie is, maar ingegeven is door een nieuwe bestuursconfiguratie waaraan de kerk zich
ondenverpt. Kortom, de kerk kan maar besturen vanuit een faciliterende houding aan de
zelfopenbaring van het zelf.

Vanuit de 'openbarisering van het leven' krijgt communicatie en zeer specifieke
betekenis. Geloofsdialoog als internationale contacten, maakt plaats voor globaliteit.
Netwerken die zich niet beperken tot een bepaald territorium en waarin mensen,
organisaties en instituten 'bewegen'. Oecumene343 of wereldkerk is een globale kerk. In de
encycliek Unitotis redintegratio bijvoorbeeld, ziet de kerk de oecumene als een
noodzakelijke beweging om in dialoog en communicatie mee te werken aan ieders eigen

'"' cf. In Theologie von de hoop gaat J. Moltmann de discussie over de openbaringstheologie oan met o.a. W.
Pannenberg, K. Barth en R. Bultmann.
3z Belongrijke vertegenwoordigers von de theologie na Vaticanum II zijn o.a. E. Schillebeeckx, Y. Congar, H. Urs
von Balthosar. K. Rahner, H. Berkhof, H. Kuitert, J. Moltmonn, H. Kiing en W. Pannenberg. De beweging Nouvelle
Théologie woar o.a. de eerste vier theologen toe behoorden heeft deze nieuwe theologie krachtig uiteengezet.
Ook het tijdschrift Concilium donkt zijn bestaan aan de nieuwe theologie van na Vaticanum II.
3a3 Oecumene is afgeleid van het Grieks en betekent 'de bewoonde wereld'. Waar eerste de toenadering tussen
de Katholieken en de Protestanten op de voorgrond stond, streeft ze vandaog naar een wereldwijde religieuze
eenheid of netwerk.
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verwezenlijking vanuit de noden van de gelovigen van elke kerk.344 Het is geen
gemeenschap maar een 'netwerk' waar het religieus kapitaal kan circuleren door
'christenen in beweging'. In dit netwerk bewegen mensen, organisaties en instituten zich
als ondernemende zelven die elk afzonderlijk opgeroepen worden om te investeren in de
katholieke kerk. Innovatieve bewegingen, zoals Taizé, jongerenbewegingen,
wereldjongerendagen moeten de globale aandacht trekken opdat mensen actief
participeren in de kerk, een participatie die als inzet heeft de zelfvenvezenlijking van de
wereldkerk. Maar ook de paus beweegt in dit netwerk. Paus Johannes Paulus II kreeg de
bijnaam van 'reizende paus'. In zijn 26-jarig pontificaat heeft hij 104 reizen gemaakt
buiten Italië en wellicht meer dan 126 landen bezocht. Door te reizen en contacten te
leggen in het netwerk kan de kerk zichtbaar blijven. Beter: de zichtbaarheid en
zegbaarheid van de kerk wordt geduid vanuit haar ondernemend-zijn. Een zichtbare kerk
is een kerk die een toegevoegde waarde kan bieden of 'van betekenis is' door zichzelf
tewerk te stellen. Immers, in netwerken zijn knooppunten enkel 'zichtbaar' bij gratie van
hun functie (Simons 2003, 226). Vanuit de 'openbarisering van het leven' verschijnt de
oecumene als een netwerk waarin productief leven steeds een geopenbaard leven is.
Willen religieuze zelven zich beleven als een waarde dan moeten ze zichzelf transparant of
zichtbaar maken. Ook het subsidiariteitsprincipe kunnen we duiden als een aangrijpen,
een ondersteunen van de openbarisering van het zelf. De decentralisatie zorgde er
bijvoorbeeld voor dat de Heilige Curie hervormd werd ter bevordering van de wezenlijke
taak van de kerk: professionele ondersteuning op maat van elke mens. Deze zorg vraagt
om een grote flexibiliteit en subsidiariteit.3's

Door de toekenning van een (relatieve) autonomie van binnenwereldse domeinen,
haar betrokkenheid op de vrijheid en waardigheid van alle mensen en de ondersteuning
van het pastorale werk realiseert de kerk tevens het zelf als een professioneel netwerk bij
gratie van haar functie in een omgeving waarin alle tekenen des tijds potentiële

3d4 In Unitatis redintegroho lezen we: "Onder 'oecumenische beweging' verstaon wij de activiteiten en plannen die
overeenkomstig de verschillende noden van de kerk en naargelang de verschillende tijdsomstandigheden worden
ondernomen en georganiseerd om de eenheid onder de christenen te bevorderen: zoals vooreerst elk streven om
woorden, beoordelingen en daden die niet naar billijkheid en waarheid stroken met de situatie van onze
gescheiden broeders en daarom de onderlinge betrekkingen met hen bemoeilijken uit te schakelen; vervolgens de
'dialoog' tussen goed gevormde deskundigen op bijeenkomsten van christenen uit verschillende kerken en
gemeenschappen die in een godsdienstige sfeer gehouden worden en waarbij ieder de leer van zijn gemeenschap
nader verkloarf en het eigene enan helder naar voren brengt. Door zón dialoog verwerven immers allen een
betere kennis en een juistere beoordeling van de leer en het leven van elkaars gemeenschap. Zo bereiken deze
gemeenschappen ook een ruimere samenwerking in alle taken die het algemeen welzijn aan het geweten van
iedere christen oplegt en, waar dii mogelijk en geoorloofd is, komen zij in een gemeenschappelijk gebed bijeen.
Tenslotte bezinnen zich allen hierbij op hun trouw aan de wil van Christus met betrekking tot zijn Kerk en maken zo
een possend en krachtig begin met het werk van vernieuwing en hervorming." (c. I, nr. 4).
3"s In de encydiek Pastor Bonus (Over de hervorming van de Romeinse Curie, 1988) wordt de dienstbaarheid van
het ambt alsook het pastorale werk als het kerkelijke 'productieproces' aIs volgt benadrukt: "Het werk van al
diegenen die bij de Romeinse Curie en bij de andere instituten van de Heilige Stoel werken, verrichten een echte
kerkelijke dienst, dat door een pastoraal karakter getekend is, voor zover deelnemend aon de universele zending
van de Paus, dient door allen de volledige gewetensplicht van het ambt en een dienstbare geest in acht genomen
te worden. De onderscheiden Dicasteriën streven hun eigen doelen na, maar werken onderling samen; want allen
die in de Romeinse Curie werken, moeten dit zo realiseren, dat hun werkzaamheden in elkaar samenvloeien, en
op elkoar geordend zijn. Allen zijn derhalve altijd bereid om de werkzaamheden te verrichten waar dit nodig blijkt.
Alhoewel alle werkzaamheden van de Instituten van de Heilige Sioel een meewerken in het Apostolische werk
betekent, wijden de priesters zich overeenkomstig hun kracht aan de zielzorg, zonder echter het eigen ambt te
benadelen." (nr. 33-35).
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openbaringen zijn voor de productiviteit van elk zelf. Haar eigen bestuurlijkheid legitimeert

ze niet meer (alleen) vanuit haar leergezag doch vanuit het model van de 'markteconomie'
waarin de figuur van de 'klant' (het 'volk van God') een wezenlijke rol speelt. Beter: een
onderneming kan maar een toegevoegde waarde hebben op de markt als ze een
'product' levert dat de behoeften van de mensen kan vervullen en bevredigen. Aan deze
nieuwe bestuurshouding ontleent de notie 'Volk Gods' haar post-conciliaire betekenis: het
is de ecclesia catholico die aan de 'basis' ligt van de kerkelijke bestuurlijkheid. Over deze
ecclesio catholica lezen we in Lumen Gentium het volgende: "Haec Ecclesia, in hoc

mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in [cursief, i.g.] Ecclesia catholica, a
successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata, licet extra eius compaginem
elementa plura sanctificationis et veritatis inveniantur, quae ut dona Ecclesiae Christi
propria, ad unitatem catholicam impellunt." (Lumen Gentium c. 1, nr. 8). "Deze Kerk, in
deze wereld gesticht en gestructureerd als een maatschappij, wordt gevonden in [cursief
i.g.] de katholieke Kerk, bestuurd door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen,
die met hem in vereniging leven, ofschoon men buiten haar meerdere elementen van
heiliging en waarheid vindt, die, als eigen gaven van Christus' Kerk, een uitnodiging zijn
tot de katholieke eenheid." (Lumen Gentium 1976, 19). De vertalers hebben hier gekozen
om subsistit in te vertalen door 'gevonden in'. Het Latijnse subsistere heeft ook andere
betekenissen: zijn, bestaan, verblijven, tot stand komen, te hulp komen. Ook het
etymologisch vervvante werkwoord substo betekent standhouden, blijven, aanwezig zijn.
Subsistit in vervvijst dus naar een kerk (of het pastorale bestuur) die tot stand komt door of

voor haar bestaan aangewezen is op de ecclesía catholica. 3a6 Het gaat hier om een
bestuurlijke houding die niet alleen aangrijpt op het 'Volk van God', maar tevens haar
'legitimatie' of bestaansreden hieraan gaat ontlenen. Vanaf Vaticanum II, zo kunnen we
stellen, is het 'Volk van God' de enige grond waartegen het kerkelijke bestuur haar eigen
optreden kan legitimeren.347 Dat is de betekenis van het 'volk van God': zonder de 'basis'
is er geen kerk. Of liever: de kerk (het pastorale bestuur) bestaat maar dankzij haar basis

of het 'volk van God', dank zij ons allemaal als religieuze zelven die permanent zichzelf
produceren door zelfopenbaring en zo ook een meerwaarde geven aan de kerk.

Samenvattend kunnen we stellen dat noties als vrijheid, heilsgeschiedenis,
openbaring, dienstbaarheid, oecumene, volk Gods ons oproepen het zelf te zien als een

36 De notie 'subsidiariteitsbeginsel' duikt voor het eerst op in de encycliek Quadrogesimo Anno (1931). Daarin
lezen we onder nr. 79: "De bevoegdheden die de deelelementen op eigen initiotief en met eigen middelen kunnen
dragen, mogen hen niei ontnomen worden om ze over te dragen aan de gemeenschap. Dat zou onrechtvaardig
zijn en de sociale orde op erg schadelijke wijze verstoren, om groeperingen van een logere orde de functies te
oninemen die ze zelf kunnen vervullen teneinde ze toe te vertrouwen aan een grotere gemeenschap van een
hogere rang." (Pochet 2001, 3).
"' Met de bedoeling om dit perspectief scherper in zicht te brengen, laten we even Schillebeeckx aan het woord:
"Samen zijn deze mensen-van-God een werkelijk en waarochtig segment van het 'volk von God', --een eretitel die
door hei Tweede Vaticaans Concilie 'de catholica' wordi genoemd: 'subsistit in'! Daarin zijn ook wij, met zijn allen
aan de bosis, geborgen (-subsistit in), ook don als om kerkpolitieke redenen (want daar gaat het om, en niet om
evangelie en theologie) bisschoppen geen dialoog meer willen aangaan met wat voor hen lastposten zijn oan de
basis, niettemin behorende tot 'het mysierie van de kerk': 'sancta et simul purificanda'." (Schillebeeckx 1989,
231). Waar Schillebeeckx het 'volk Gods' duidt vonuit de iheologie, dot soms om kerkpolitieke redenen weinig
respeci krijgt, zien wij het anders. Het Volk Gods is de enige legitimatiegrond voor de kerk. Dat wil zeggen, dot
mensen mogen participeren in zoverre ze het ondememerschap van de kerk stimuleren en omgekeerd, dat de
'lastposten' geëxcommuniceerd mogen worden als ze niet in staat zijn om daartoe bij te dragen en dus
verlieslatend zijn.

230



permanent productieproces van zelfopenbaring. Professionele zorg gaat uit naar het
ondernemende zelf dat zichzelf produceert door zelfopenbaring als toegevoegde waarde.
Zelfopenbaring verschijnt als een eigenwaarde tegenover de openbaring van andere
zelven, maar tevens ook als een meerwaarde in de zin dat het een potentieel bezit dat
oproept tot productiviteit. Deze verandering van thematieken in het kerkelijke leergezag
alsook de theologie, met name van 'goddelijke openbaring' naar 'menselijke
waardigheid' hebben we hier niet geduid vanuit een inhoudelijke kwestie (b.v. het
ontdekken van nieuwe theologische bronnen) maar als een nieuw bestuursweten dat
onszelf oproept om op een bepaalde manier om te gaan met onszelf, de wereld en de
ander.

3.2. Collegialisering van de wereld

Het sacrament van de jurisdictie hebben we in een eerste deel omschreven als het recht
waarop de 'herder' zich kan beroepen om het 'besmette schaap' te verwijderen uit de
kudde. Het verwijderen van het schaap uit de kudde betekent tevens dat het eeuwige leven
aan het schaap ontzegd werd. Want 'buiten de kudde geen leven', of beter, 'extra ecclesia
nulla salus, 'buiten de kerk geen heil.' Dit adagium dat de grondhouding van de
pastorale macht aangeeft die zich in de kerk georganiseerd heeft rond de 4de eeuw, wordt
opnieuw in het 'algemeen' christelijke concilie van 1442 in Florence-Ferrare in herinnering
gebracht: "Met vastigheid gelooft, belijdt en verkondigt de heilige kerk van Rome dat
niemand - niet alleen de heidenen, maar ook de joden, ketters en schismatieken - buiten
de katholieke kerk deel kan hebben aan het eeuwige leven, maar dat ze naar het
hellevuur zullen gaan 'dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten' (Mt. 25, 41), tenzij ze
zich vóór hun levenseinde in die kerk laten opnemen." (Schillebeeckx 1990, 1 7). In de
jurisdictie werken precies deze mechanismen van 'inclusie' en 'exclusie' door.
Gehoorzaamheid en onderwerping aan de wil van de pastor werken insluitend,
ongehoorzaamheid uitsluitend. Door dit recht-spreken en de bijhorende verschillende
(juridische) wetten deelt en scheidt men de schapen die behoren tot de kudde van hen die
uitgesloten moeten worden. Met Vaticanum II wordt de jurisdictie een zeer complexe zaak.
Hier wil ik enkele aspecten aanstippen van deze complexiteit die we kunnen terugvoeren
op een spanning tussen de 'goddelijke wet' en de 'wet van de markt'. Vooreerst kunnen
we stellen dat met Vaticanum II niet veel meer overblijft van het (oude) adagium 'eatra
ecclesia nulla salus'. In de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium lezen we:
"Want wie zonder schuld het Evangelie van Christus en zijn Kerk niet kent, maar toch
eerlijk God zoekt en zijn wil, zoals het geweten hem die voorhoudt, onder de invloed van
de genade, in zijn leven tracht te verwezenlijken, kan het eeuwige heil verwerven." (n. 16).
Deze haast, met de woorden van Schillebeeckx, naar de letter diametrale tegengestelde
kerkhistorische uitspraak, stelt de kerk als organisatie van het pastoraat in een nieuw
daglicht. De kerk ziet zichzelf niet (meer) als de enige weg naar het eeuwige leven.
Blijkbaar is er ook heil buiten de kerk. Natuurlijk laat dit de jurisdictie, die nu net in het
leven geroepen is om mensen via de kerk te leiden naar het eeuwige leven, niet
onbewogen. Vanuit Vaticanum II is de jurisdictie, zo zouden we kunnen stellen, eigenlijk

231



overbodig: de kerk moet niet meer rechtspreken over de toegang tot het heil (waarop
alleen zij op kan toezien) gezien iedereen, ook zij die buiten de kerk staan, het eeuwige
leven kunnen vinden. Toch hanteert de kerk nog steeds het canonieke recht, zij het in een

herziene versie. De herziening van de Codex lurls Canonici die werd doorgevoerd na het

Tweede Vaticaans Concilie, om precies te zijn in 1983, drukt deze nieuwe
bestuurshouding uit (die tevens inclusief en exclusief werkt). Naast een besturen vanuit een

juridisch kader of vanuit een hogere instantie neemt ze tevens een faciliterende en

controlerende bestuurshouding aan. Om dit aan te tonen, belichten we enkele principes
die de commissie heeft vastgelegd en 'die de te volgen weg bij de gehele herziening van
het Wetboek zouden bepalen.' In het eerste principe wordt de noodzakelijkheid herhaald
van een jurisdictie vanwege de 'sociale aard' van de kerk. Deze sociale aard hebben we

eerder geduid als het pastoraat. Het is de taok van de jurisdictie om mensen in naam van
het Koninkrijk van God de weg te wijzen naar hun zieleheil: deze weg is de kerk of liever
het pastoraat. Dit principe veronderstelt een bestuurlijke houding waarbij de kerk het

overkoepelende subject is dat met 'kennis van zaken' en door het recht haar
gemeenschap kan leiden. In een dergelijk juridisch kader worden de verschillende posities
(b.v. bisschoppen, paus, diaken, volk Gods) binnen de organisatie beschreven door

middel van rechten en plichten. Het wetboek vormt op die wijze de legitimatie voor hun
bestaan en handelen. Alsook omgekeerd, het niet naleven van de rechten en plichten heft
het statuut op. Vooral in de principes 3, 4 en 5 leest men iets heel anders. Hier klinkt het
Aggiornamento door: de nieuwe bestuurshouding waarbij de kerk niet bestuurt als een
overkoepelend subject, maar bestuurt door een faciliterende en controlerende rol. In het
derde principe staat naast de deugd van rechtvaardigheid (die vorm krijgt door het

rechtspreken) ook de 'liefde, gematigdheid, menselijkheid en evenwichtigheid.' Hierdoor

wordt de billijkheid bevorderd, "niet alleen in de toepassing van de wetten door de
zielzorgers, maar ook in de wetgeving zelf; daarom dient men te strenge normen terzijde te

leggen en dient men zelf veeleer zijn toevlucht te nemen tot aansporing en overreding,

waar niet de noodzaak aanwezig is om strikt te handhaven vanwege het openbaar welzijn
en de algemene kerkelijke discipline." (CIC 1983, XLIII). De pastorale zorg moet
bevorderd worden vanuit haar dienstbaarheid aan de mensen die gebeurt in dialoog en
communicatie. Niet in de eerste plaats door het opleggen van strenge wetten, maar door
aansporing en overreding worden mensen opgeroepen gebruik te maken van de kerkelijke

hulpmiddelen om het eigen zieleheil te venverven. Precies hier wordt duidelijk dat zielzorg

niet alleen meer gebeurt vanuit een overkoepelend normatief subject, maar vanuit een
bestuurshouding die faciliteert door ten dienste te staan van de mens. Deze faciliterende

houding vraagt om collegialiteit. De kerk wordt niet alleen waargemaakt door de Hoogste
Wetgever en de bisschoppen, maar door eendrachtige samenwerking en collegialiteit aan

de basis waardoor de taak van de herder op een positieve wijze naar voren kan komen. In

principe 4 spoort men aan tot deze collegiale samenwerking door buitengewone

bevoegdheden te dispenseren in gewone bevoegdheden. Ook het verder uitwerken van
het subsidiariteitsprincipe (principe 5) kunnen we met deze faciliterende rol verbinden.
"Door dit principe wordt ook, zolang de eenheid van de wetgeving en het universeel en

algemeen recht gehandhaafd blijft, de juistheid en de noodzaak verdedigd om het nut
vooral van afzonderlijke instituten te behartigen door particulier recht en door een
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gezonde autonomie van de particuliere uitvoerende macht die aan dezen is toevertrouwd."
(Ibid., XL~. Door dit principe te behartigen neemt de kerk een bestuurshouding aan die
meer wil aansluiten bij de levensbehoeften en noden van de mens zelf. Door het invoeren
van het particuliere recht zijn de afzonderlijke instituten aangewezen op hun eigen
autonomie zodat er ook korter bij de mens bestuurd kan worden. Deze autonomie
veronderstelt dat het bestaansrecht van een particulier instituut of organisatie niet (alleen)
meer gekoppeld wordt aan een juridisch kader of een hogere instantie, maar bestaat bij
gratie van de functie die zij innemen in de marktomgeving. Instituten en organisatie
kunnen maar bestaan als ze 'nuttig' zijn: een dienst kunnen leveren aan de zelfrealisatie
van de 'gelovige'. Kortom, het 'nut' van elk instituut wordt hier gedacht vanuit het
ondernemerschap. Door het subsidiariteitsbeginsel kan de kerkelijke overheid een
bestuurshouding hanteren waarin ze een 'dienstverlenende' rol aanneemt: ten dienste
staan van de levensnoden en behoeften van de mens om het eigen zelf te realiseren.

De complexiteit van de Codex ligt in de dubbele bestuurshouding die in de Codex
aanwezig is. Deze spanning vindt zijn oorsprong in de verbestuurlijking van de kerk:
besturen in naam van het Koninkrijk Gods, d.i. besturen vanuit een juridisch kader of
hogere instantie (principe 1) versus besturen in naam van het ondernemerschap d.i. het
opnemen van een controlerende en faciliterende rol (principe 3 en 5). De spanning tussen
de ambtelijkheid versus professionaliteit van de pastor is geen spanning tussen twee
ideologieën, maar een effect van de verbestuurlijking van de kerk. Spreken over
'ambtelijkheid' ontleent zijn betekenis aan een pastorale macht die bestuurt in naam van
het Koninkrijk Gods. Want het 'ambt' is gelegitimeerd vanuit een hogere instantie of
macht (potestos) en krijgt slechts bestaansrecht door het juridische kader. Indien die
instantie alsook het juridische kaderwegvalt, kan het'ambt' zich niet meer legitimeren.

De notie 'professionaliteit' wijst op een ander bestuursregime. Spreken over
professionaliteit impliceert dat mensen zichzelf zien als houders van een menselijk en
sociaal kapitaal dat nodig is voor een bepaalde tewerkstelling. Hier gaat het niet om de
pastor die zijn bestaansreden ontleent aan een juridisch kader, maar slechts kan 'bestaan'
bij gratie van de functie (munus, o{{'cium) die hij inneemt in het netwerk. Professionele
pastors zijn pastors die zich vanuit het eigen kapitaal dat ze hebben verworven, ten dienste
stellen van de 'klant-gelovige' en diens menselijk en sociaal kapitaal helpen versterken.
Het gebruik en hanteren van beide termen in het pastorale veld wijst precies op de
aanwezigheid van twee bestuurshoudingen. Een 'spanning' dus, waarvan de oorsprong
ligt in de verbestuurlijking van de kerk en dus niet op te heffen is door een nieuw
legitimatiekader dat 'bestaansrecht' wil geven aan de professionele pastor en de
ambtelijke pastor.3aa

3e Hiermee distantiëren we ons van onderzoek dat deze spanning tussen ambt en professionaliteit wil opheffen.
Net omdat we ervan uitgaon dat ze a) terug te voeren is tot de verbestuurlijking von de kerk en b) elke poging tot
opheffing slechts een versterking is van het actuele bestuursregime. Dit wordt o.m. aangetoond in het onderzoek
van H. Witte die de 'tension befiveen professionolisme and churchliness in the pastoral occupation' wiI opheffen
ols volgt: "A systematic-theological reflection on the possible tension between the theological and professional
dimensions of the pastorol occupation is exercised. Before the questions of how a ministry or pastoral function
must be performed or of whether their quality can be improved, there is the question of the theological content of
the ministry or function. Representing Christ and representing the communiiy of believers ore the centrol focts. In
the context of a professional manner of representation, personal-redemptive and ecclesiol competencies ore the
key importance." (Witte 2004, 1 79).
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Het ambt evenals het lekenapostolaat wordt hier een soort van toegangsbewijs tot
bepaolde hulpmiddelen en kerkelijke infrastructuur. Dit identiteitsbewijs kan de kerk aan
bepaalde personen toestaan die een 'test van bekwaamheid' hebben ofgelegd. Hier gaat
het niet alleen om competenties, vaardigheden en kennis maar ook om een profilering die
de kerk nodig acht opdat haor gemeenschap een toegevoegde waarde zou kunnen
bieden op de markt. Immers, de kerk reikt verschillende identititeitsbewijzen uit,
bijvoorbeeld mandaten349, getuigschriften, kerkelijke, canonieke, theologische of pastorale
diploma's waarmee men toegang verkrijgt tot haar netwerk en zo ook investeert in dit
ondernemende zelf. Want houders van dergelijke bewijzen krijgen al dan niet een
beperkte toegang tot de tewerkstelling in de gemeenschap en stellen zo ook de kerk zelf
tewerk. In die zin zouden we kunnen stellen dat de Codex eerder dan vanuit haar
jurisdictie, hier verschijnt als een controle-instrument om toezicht te houden op de te-werk-
stelling waaraan het lekenapostolaat haar functie ontleent. Met het oog op haar eigen
functionaliteit, het investeren in het productieproces of pastorale zorg, dient de kerkelijke
overheid telkens weer toezicht te houden op de performativiteit van haar instituten en haar
'personeel'.

Kortom, de kerkelijke overheid bestuurt doorheen het subsidiair-zijn van haar
instituten en personeel, het 'volk van God'. Lagere en regionale dragers van zielzorg
ontlenen hun bestaan niet alleen meer aan het recht of de macht, maar door hun fundie
in het netwerk.350 Decentralisatie veronderstelt ook controle. Dat is de kern van het
subsidiariteitsbeginsel: "Van de ene kant is er de eis dat een bepaalde functie aan een
instantie overgelaten moet worden, als deze instantie, deze drager, enz. bekwaam en
bereid is deze functie te vervullen, ook indien deze instantie juridisch, technisch of in ander
opzicht 'lager' is dan de instantie welke krachtens haar recht, haar macht enz. op zichzelf
ook in staat zou zijn die functie te verrichten (of misschien ook alleen maar denkt het te
zijn). Van de andere kant impliceert het subsidiariteitsbeginsel het recht en de plicht van de
hogere instantie in te grijpen ingeval de lagere die ermee belast is in gebreke blijft."
(Arnold, Rahner, Schurr á Weber 1968, 1 19). Waar de Codex ~u~is Canonici in een
disciplinaire samenleving functioneerde als het juridische kader van waaruit de kerk
bestuurde door het bestaansrecht dat ze gaf aan de verschillende posities om zo toezicht
te bewaren over de normaliteit en de aangepastheid van elk individu, is ze onder het
voortgezet liberalisme tevens geworden tot een controlemechanisme dat controle uitoefent
op de toegang tot haar infrastructuur. Dit krijgt vorm door de controle op de
identiteitsbewijzen die nodig zijn om het kerkelijke circuit te kunnen benaderen. De notie
'excommunicatie' slaat hier op het verbod op de toegang tot het kerkelijke circuit, op haar

a'9 De toekenning von de mandaien wordt voak geduid tegen de achtergrond van de 'odio cotholicd. In het
regime dat bestuurt doorheen het sociole hebben we deze 'Katholieke Actie' geduid als een instrument van de
kerk dat aangrijpt op het 'socialé von de mens (en niet als een promotie van het lekenapostoloot of een
emancipatie van de leken). Halverwege de 20ste eeuw krijgt het lekenapostolaat een andere betekenis. Onder het
voortgezet liberalisme is het 'mandaat' een instrument dat bijdraagt aan het ondernemerschap van de kerk. Het
'mondoat' is een soort missio canonico waarmee men tewerkgesteld kan worden en dat zo bijdraagt oan het
ondernemerschap van het zelf en dat van de kerk (vgl. Schillebeeckx 1990, 222-223).
3so Hier maakt men het verschil tussen directe zielzorg en indirecte zielzorg (cf. Arnold á Schuster 1968, 149-152).
Leden zijn dragers van de indirecte zielzorg: zij ontlenen hun bestaanrecht niet aan het ambt, moar aan een
mandaat dat verkregen is no een bewijs van 'pastorale competentie, vaardigheden en kennis'.
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hulpmiddelen en op haar infrastructuur die het mogelijk maken te investeren in een
'religieus kapitaal'.

Samenvattend kunnen we stellen dat waar Vaticanum I nog de onfeilbaarheid van
de paus heeft aangekondigd, de kerk een nieuwe bestuurshouding aanneemt met
Vaticanum II, die we kunnen lezen in de herziene versie van het kerkelijke recht.
Collegialiteit is het nieuwe sleutelwoord in deze bestuurshouding. In collegialiteit kan de
kerk een dienst zijn aan de zeifvenvezenlijking van de mens en zichzelf.

3.3. De potentiële waarde van de ander

Door aan te grijpen op het bewuste en vrije zelf heeft Vaticanum II een ruimte gecreëerd
voor een autonome christelijke moraal. "De zedelijkheid van de mens is een autonoom
gebeuren, het is aan het eigen inzicht en de zakelijke competentie van de mens
toevertrouwd welke ethische beslissingen en handelingen hij gewetensvol uitvoert."
(Roebben 1995, 51). God is werkzaam in deze wereld, een werkzaamheid die tot
uitdrukking kan gebracht worden als de mens een vrijheidsruimte krijgt om te handelen.
Vanuit dit bestuursweten grijpt de moraaldidactiek of het arsenaal aan technieken en
instrumenten de mens aan als een ondernemer van het zelf, die door een bewuste en
berekenende houding naar het zelf en de wereld, op zoek gaat naar potentiële andere
zelven die het eigen zelf kunnen op-waarderen. Het geweten vormt zowel een oplossing
ais een nieuw probleem. Mensen worden zichtbaar en zegbaar als mensen die kunnen
varen op het eigen geweten. Maar deze gewetensvrijheid van de mens is tevens een
probleem: het vraagt om een andere bestuurshouding. De moraaltheoloog bestuurt niet
meer als expert van de morele orde, doch als facilitator van hulpmiddelen, morele
communicatie en open ruimte waarin het morele zelf zich kan bewegen in confrontatie tot
andere morele zelven. Moreel handelen veronderstelt een vrijheidsruimte waaraan morele
zelven kunnen participeren en hun eigen waarde kunnen toetsen aan de ander. Deze
communicatieve ruimten zijn geen lege ruimte. De expertise van de moraaltheoloog ligt
precies in het faciliteren van krachtige ruimten waar waarden en normen circuleren die
een vermogen zijn om hun eigen leven uiteen te zetten, te herlezen en op te waarderen.
De ander verschijnt als een potentiële waarde die het eigen zelf kan her-waarderen of op-
waarderen. In deze communicatieve morele praktijken neemt de bijbel vaak een
belangrijke plaats in. Het is letterlijk de 'bron van denken en leven' (Burggraeve 1995,
41); een middel of een potentiële waarde voor het zelf. Bijbelverhalen functioneren als
krachtige middelen die productief zijn voor het ondernemende zelf. Door het eigen morele
kapitaal te confronteren met deze verhalen, kan er een uitwisseling van kapitaal
plaatsvinden met als effect een verandering in de beleving van het zelf als een moreel zelf.
Want 'de bijbel geeft te denken': het is een krachtig potentieel waarmee zelven de eigen
beleving van het morele zelf kunnen veranderen. Kortom, het is geen historisch boek met
feiten, noch een fantasieverhaal, maar een 'middel' waarmee mensen hun eigen leven
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vorm en betekenis kunnen geven. Bijbelverhalen zijn stichtende woorden en werken

representatief voor de productiviteit van het zelf.3s'
Moraal slaat op de waarden en normen die als 'informatie' en 'kennis' circuleren

en stromen opdat mensen deze kunnen inzetten om zichzelf te realiseren. Communicatie is

de ruimte waar waarden en normen circuleren en ingezet kunnen worden als een middel

in de productiviteit van het morele zelf. Zoals we eerder hebben vermeld, zijn deze

waarden en normen 'leeg'. Het zijn slechts 'grondstoffen' die circuleren. Ze zijn maar

productief als ze ingezet kunnen worden en bijdragen aan het ondernemend zijn van het

zelf. Waarden en normen ontlenen hun betekenis aan het ondernemende zelf, dit zijn ook
organisaties en instituten352. Door de juiste waarden en normen in te zetten in de gepaste

situatie kan er waarde gegeven worden aan het leven. Toegevoegde waarden en normen

zijn die waarden en normen die bijdragen tot de zelfrealisatie van de mens. "Ethos is een

vorm van zelfverplichting: mensen leggen zichzelf autonoom een norm op." (Schillebeeckx
1989, 50). Dit zelf dat zijn eigen moraliteit als product ziet van een investering

veronderstelt een 'ethische competentie': de vaardigheid om die waarden en normen die

circuleren in (levensbeschouwelijke) communicatie uit te zoeken waar het eigen leven het

best bij gebaat is. Wat richting geeft aan het eigen handelen, valt enkel onder het oordeel

van het zelf (en niet onder dat van God). Het autonome zelf investeert in zijn eigen leven,

door zelf waarden en normen te hanteren die bijdragen aan de efficiëntie van zijn leven.

Moraal, als verzameling van waarden en normen, is het hulpmiddel waarmee mensen op

een bewuste en berekenende wijze waarde toevoegen aan het zelf en zo ook bijdragen

aan de productie van een meer 'humane' wereld. Wil de kerk als een morele

onderneming blijven functioneren, dan moet ze het zelf telkens weer kunnen aanbieden op

de markt als leverancier van een ethische competentie die bijdraagt aan de inzetbaarheid

van haar 'klanten'. Want als het investeren in een ethische of morele competentie geen

toegevoegde waarde biedt aan de klant, dan heeft ook dat kapitaal geen waarde. Precies

omdat de mens als grondhouding het ondernemerschap heeft, kunnen we ook de

concurrentie tussen de verschillende godsdiensten verstaan. De concurrentie maakt

mogelijk dat religieuze gemeenschappen hun eigen organisatie gaan zien als een

onderneming waarin voortdurend geïnvesteerd moet worden. Niet alleen doen ze dat door

de toegang te verlenen tot hun eigen religieus kapitaal, maar tevens door met een

's' Bijbelvertalers dragen daartoe bij door het hanteren van een eenvoudige taal, maar ook door op maat von
kinderen te schrijven. Door het faciliteren van drempelverlagende en krachtige hulpmiddelen 'op maat von het

individu' kan men bijdragen tot het leerproces van elke gelovige. Cf. De Grool Nieuws bijbel, waar de nadruk

expliciet ligt op de leesbaarheid, de Pentateuchverfolingen door H. Oosterhuis, de Nieuwe bijbelverioling waarin

naast de leesbaarheid ook het aspecf van de doelgerichtheid is opgenomen in de vertaling. Cf. Het bijbelrooster
op de website van de Willibrordvertaling.
's2 Vanuit het perspectief van bestuurlijkheid kunnen we ook de discussie over de 'K' van kotholiek die binnen tal
van (verzorgings)instellingen en universiteiten de afgelopen tijd gevoerd werd, in een onder daglicht plaatsen. Het
behoud von de letter 'K' in de titulatuur van de universiteit van Leuven ('K.U.Leuven') kunnen we duiden vanuit de

meenvaarde die dit ethisch kapitaal geeft aan deze universiteit. Zij kiezen er uitdrukkelijk voor zich te positioneren

als een universiteit die investeert in een katholiek (geen ethisch, levensbeschouwelijk, enz.) kapitaal vanuit de
'overtuiging' of ondernemerszin dat dit een meerwaarde biedt aan hun instelling. Omgekeerd, heeft de Katholieke
Universiteit van Brabant in 2003 geopteerd voor een nieuwe titulatuur, met name de Universiteit van Tilburg (UvT)
waarin de letter 'K' verdwijnt. Hiermee maakt ze duidelijk dat het investeren in een religieus kapitaal dat van
katholieke aard is, geen meenvaarde oplevert voor haar onderneming, maar dat er geïnvesteerd moet worden in
'neutroliteit'.
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berekenende houding te kijken naar de communicatie en op zoek gaan naar een positie
waarin het kapitaal ingezet kan worden. In deze marktomgeving is de Islam vandaag een
grote concurrent. Of laat ons zeggen, voor zover ze zichtbaar is in Europa.3s3 Het is een
concurrentie die vooral gevoerd wordt vanuit de inzetbaarheid van ethisch kapitaal. De
discussie over hoofddoeken bijvoorbeeld wijst op een concurrentie in ethisch kapitaal. In
naam van het ondernemerschap wijzen christelijke gemeenschappen het ethisch kapitaal
van de Islam af. Hoofddoeken worden geduid als middelen die onderdrukkend werken
voor de vrouw. Dit botst met het voortgezet liberalisme dat bestuurt doorheen het
ondersteunen van een bewuste en berekenende omgang met het zelf en de wereld.
Investeren in het moreel kapitaal van de Islam draagt niet bij tot de zelfrealisatie en het
ondernemerschap. Omdat het niet bijdraagt aan de individuele ontplooiing van de mens

' ~ ~~-~ d„ ~~'~auv, va., een hi~.mnne wPreld.(man én vrouw~, ~s ~~et een ~~i~~~ernis in „,,,
Vanuit deze menselijke waardigheid denkt de kerk tevens het sociale. Eind 205'e en

begin 2151e eeuw wordt het sociale gedacht vanuit de 'sociale norm'. In naam van de
sociale orde ( denk aan een encycliek als Rerum IVovarum) bestuurt de kerk haar
gelovigen. Een mens kan maar een zelf zijn als hij opgenomen wordt in een samenleving.
Katholieke bewegingen alsook het katholieke middenveld hebben we geduid als
gemeenschappen waarin het individu ingelijfd wordt om ten volle mens te kunnen worden.
In de documenten van Vaticanum II vinden we een ander spreken en denken terug over
het sociale. Het individu wordt niet meer gedacht vanuit zijn sociale dimensie maar vanuit
zijn zelfontwikkeling. De menselijke persoon, zo stelt de encycliek Gaudium et spes, heeft
het sociale leven~gemeenschappen nodig om tot volledige zelfontwikkeling te kunnen
komen. "Want de menselijke persoon is en moet zijn het begin, het subject en het doel
van alle sociale instellingen; hij heeft immers krachtens zijn aard het sociale leven volstrekt
nodig." ( c. II, nr. 24, p. 55). Het sociale wordt gedacht vanuit de zelfontwikkeling en
vrijheid van de menselijke persoon: de aanwezigheid van de a~Ander als een noodzakelijk
potentieel ter upgrading van het zelf. Beter: de kerk bestuurt niet meer doorheen het
sociale, maar faciliteert het ondernemend handelen van elke mens.3sa

's3 De meest fascinerende vroag vandoag lijkt me de volgende te zijn: ziet de Islam zichzelf als een ondernemingZ
Dat wil zeggen, is ze een knooppunt in het netwerk2 Indien niet, hoe voer je dan 'concurrentie' met een
organisatie die zich niet in het netwerk begeeft2 Zou het niet kunnen dat de onmogelijkheid van de communicotie
met de Islam precies ligt in het feit dat het christendom (in Europa) een andere bestuurshouding aonneemt dan de
IslamZ Precies omdat de woarheidsspelen anders zijn, is communicatie niet mogelijk. Want wat wij vandaag
geneigd zijn te doen, zo lijkt me, is de Islom dwingen zich te ondenverpen aon het 'permanent economisch
tribunaal': de Islam moet het zelf zien als iets waarin geïnvesteerd moet worden om zo de concurrentie te kunnen
aangaan met andere levensbeschouwingen en godsdiensten.
3s" Hier vinden de kerk en de Vlaamse (ex)SP-voorzitter S. Stevaert elkaar. In zijn boek Andergetoof (2005) roept
hij op tot een adief pluralisme. Besturen doorheen de menselijke vrijheid vraagt, aldus Stevoert, om een herstel
van het sociale. Want de mens kan maar ten volle mens worden als hij kan investeren in sociaol kapitaal. In het
leveren van dit kapitaal vindt de kerk haar legitimatie onder het voortgezet liberalisme. "Zeker, de eigen zending,
die Christus aan zijn Kerk heeft gegeven, is niet van politieke, economische of sociale aard; want het doel, dat Hij
haar gesteld heeft, is van religieuze aard. Moor juist deze godsdienstige zending schenkt haor een taak, een licht
en allerlei krachten, die hun diensten kunnen bewijzen bij de opbouw en de consolidatie van de
mensengemeenschap volgens de goddelijke wet. Insgelijks mag en moet ook de Kerk zelf, waar zulks nodig is en
naargelang de omstandigheden van tijd en ploals, initiotieven in het leven roepen ten dienste van allen en heel
bijzonder van de armen, zoals werken van choritas en dergelijke. (...) Er is niets, wat de kerk zo vurig verlangt ols
het welzijn van alle mensen te dienen en zich vrij te kunnen onplooien onder elk regime zonder uitrondering, dat
de fundamentele rechten van de persoon en van het gezin en de eisen van het algemeen welzijn eerbiedigt."
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Maar de kerk ondenverpt zich niet helemaal aan het permanent economisch
tribunaal. Er is een spanning tussen het faciliteren van waarden en normen door aan te
grijpen op de eigen zelfverwerkelijking en het spreken in naam van het Koninkrijk van
God. Deze spanning vinden we terug in het zedelijk geweten. In Gaudium etspes lezen we
hier het volgende over: "In het diepst van zijn geweten ontdekt de mens een wet, die hij
zich zelf niet gegeven heeft, maar waaraan hij moet gehoorzamen. De stem van deze wet
spoort hem voortdurend aan, het goede lief te hebben en te doen, en het kwade te
vermijden, en op het juiste ogenblik zegt ze hem diep in zijn hart: doe dit, doe dat niet.
Want de mens heeft een wet, die door God in zijn hart geschreven is, en maakt zijn
waardigheid uit, aan deze wet te gehoorzamen, en volgens deze wet zal hij geoordeeld
worden. Het geweten is de meest verborgen kern en het heiligdom van de mens, waar hij
alleen is met God, wiens stem klinkt in zijn binnenste. Door het geweten openbaart zich op
wonderbare wijze die wet, welke haar vervulling vindt in de liefde tot God en de naaste."
(c. I, nr. 16, 37). De wet van God toont zich in het geweten van de mens. In naam van
deze goddelijke wet bestuurt de kerk haar gelovigen, niet als 'heil' tot het eeuwige leven
maar als het 'geweten' van mensen. De kerk is de stem van het geweten van de mens.
Kerkelijke uitspraken over homoseksualiteit, abortus en euthanasie wijzen op een ander
spreken. Ze vertolken geen waarden en normen die mensen kunnen aangrijpen in het
besturen van zichzelf, maar zijn de 'wetten' van het geweten waaraan de mens zich dient
te ondenverpen met het oog op het Koninkrijk Gods. Deze spanning wordt zichtbaar in de
'groei-ethiek', 35s waarbij het haalbare steeds in spanning staat met het ideaal. Deze
spanning tussen het 'al gerealiseerde' en het 'nog niet gerealiseerde' gaat terug op een
besturen in naam van deze wereld versus in naam van het Koninkrijk Gods, wat we eerder
geduid hebben als een spanning, eigen aan de verbestuurlijking van de kerk. Onder het
actuele bestuursregime treedt deze spanning echter op een veranderde wijze op. Morele
volwassenheid hebben we onder 'het sociale' bestuursregime geduid als het einddoel van
een lineaire ontwikkeling, met name de initiatie in de christelijke gemeenschap. In
solidariteit werd de mens waarlijk mens. Onder het actuele bestuursregime krijgt morele
volwassenheid betekenis vanuit het permanente groeiproces naar morele zelfproductie
waaraan de kerk haar dienst verleent door het faciliteren van middelen en communicatie.
Ook hier blijft een spanning aanwezig tussen het gerealiseerde en het ideaal als richting
van het proces.

Het onderzoek van A. Dillen (2005) nemen we als voorbeeld om deze spanning
uiteen te zetten. Het uitgangspunt ligt in de verhouding tussen het'ideaal van het gezin' en
de 'concrete realiteit'. Om deze kloof te overbruggen introduceert ze het begrip
'resi~iencé , dat veerkrachtig betekent. Gezinnen moeten niet meer aangesproken worden
op het realiseren van het perfecte ouderschap maor op hun veerkracht. Veerkrachtig
ouderschap grijpt aan op de vrijheid van kinderen (zij spreekt van competente personen
die meer zijn dan nog-niet-volwassenen) in communicatie met de samenleving opvoeden
als het aanreiken van een (geloofs)ruimte (b.v. liefde, warmte) en andere middelen (b.v. de
rol van de vader) waardoor het kind in staat wordt gesteld zelfstandig zijn eigen leven uit te

(Gaudium et spes c. IV, nr. 42, p. 91-92). Cf. Ter Borg ( 1998) over het pleidooi voor de terugkeer van religie op
de sociaalwetenschoppelijke agenda.
3~ Voor een uitwerking van de groei-ethiek kunnen we verwijzen naar R. Burggraeve.
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bouwen. Dit opvoedingsproces wordt niet alleen meer gedragen door ouders, maar tevens
door de samenleving. Door dit ouderschap als 'goed genoeg' te duiden wil Dillen de kloof

overbruggen. Zij het dat 'goed genoeg' impliceert dat 'beter kan'. Goed genoeg is goed
genoeg in deze fase of op dat moment van het opvoedingsproces tussen ouder(s) en kind.
De spanning tussen werkelijke morele ervaringen en ideaal heeft dus in deze nieuwe
verbestuurlijking van de kerk een andere vorm gekregen, met name vanuit een
ouderschap als een permanent groeiproces, waarin ontwikkeling betekent het zo 'goed
genoeg' hanteren van morele competentie en vaardigheden die ingezet worden en
voortdurend herzien worden op verschillende momenten tijdens het opvoedingsproces.
Anders gesteld, opvoedingsvaardigheden en competenties worden voorgesteld als een
noodzakelijk kapitaal in de productie van het opvoedingsproces. Maar gezien opvoeden
een permanent proces i5 vun IeÏeÏI cn COI~~muniC2rCn, ..,,,,rbi; C;lders Bn ki~riaren

voortdurend op elkaar inspelen, hebben we van dit kapitaal ook nooit genoeg. Daarin ligt

een nieuwe doelgerichtheid van ons handelen: de permanente beleving van ons
ondernemend-zijn.

Samenvattend kunnen we stellen dat onder de nieuwe verbestuurlijking van de kerk
de a~Ander zichtbaar en zegbaar is vanuit zijn potentiële waarde van het ondernemende
zelf. Het is het vermogen of de kracht die permanent oproept het zelf te zien als het
resultaat van weloverwogen en bewuste keuzen.

3.4. Ritualisering van de productiviteit van levensmomenten

Ook de liturgie grijpt aan op de menselijke vrijheid door een liturgische kapitaal te leveren
dat een toegevoegde waarde vormt voor het ondernemend zijn van het zelf. In de
Constitutie over de Heilige liturgie, Sacrosonctum Conci~ium wordt liturgie (niet meer)
geduid als de menselijke verering van God, maar vanuit haar functie, het krachtig maken
van het gelovig leven. Liturgische vernieuwingen en actualisatie moeten doorgevoerd
worden opdat de liturgie zichzelf kan venvezenlijken als leverancier van een liturgisch
kapitaal dat een toegevoegde waarde geeft aan het ( religieus) zelf. Belangrijk is echter dat
dit kapitaal maar van enige waarde kan zijn als het de liturgische noden van religieuze
zelven in rekening brengt. "Bij deze vernieuwing moeten de teksten en riten zo worden
opgesteld, dat zij het heilige dat zij in tekenen aanduiden, duidelijker tot uitdrukking
brengen en dat het christenvolk dit heilige zo gemakkelijk mogelijk kan vatten en er door
een volwaardige en actieve gemeenschapsviering in kan delen." ( nr. 21). De overleving
van de liturgie ( rituelen, liturgische handelingen, gebeden, enz.) wordt gedacht vanuit de
ondersteuning aan het religieuze zelf. Geleverd kapitaal dat niet ingaat op de liturgische
vragen, biedt geen toegevoegde waarde. Een waardevolle liturgische gemeenschap
handelt daarom vanuit een berekenende houding. Hier verschijnt een liturgische
gemeenschap als een ruimte waarin mensen actief 'participeren': in ruil voor participatie
en een investering in tijd, kan het zelf zo een liturgisch kapitaal verwerven. In deze actieve
participatie aan de liturgische gemeenschappen ligt ook de ervaring van het zelf: de
ervaring van het liturgische kapitaal als een toegevoegde waarde voor het zelf. Deze
gemeenschap is een krachtige omgeving waarin het zelf handelingen en rituelen vindt die
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bijdragen aan de eigen waarde. Een bijzondere aandacht besteedt de liturgische
constitutie dan ook aan de 'vorming' of training van zielzorgers. Door het faciliteren van

omgevingen en processen aan de bedienaren, kunnen deze laatstgenoemden zelf een
krachtig appèl zijn voor andere zelven: "Daarom moeten de zielzorgers waakzaam erop
toezien, dat bij het liturgisch handelen niet slechts de wetten betreffende de geldigheid en
geoorloofdheid van de viering worden onderhouden, maar dat de gelovigen er ook met

begrip, actief en met vrucht aan deelnemen." (nr. 1 1). De volledige en actieve deelname

van heel het volk krijgt bij de vernieuwing en bevordering van de heilige liturgie de volle
aandacht. "Dit is immers voor de gelovigen de voornaamste en zelfs onmisbare bron voor
het venverven van de echt christelijke geest. Daarom moet dat ook door de zielzorgers in

heel hun pastorale werkzaamheid door middel van een juiste vorming met ijver worden

nagestreefd." (nr. 14). Liturgische bedienaren worden hier niet meer (alleen) geduid vanuit
hun dienst aan God die sacramenten toedienen als betekenisvolle momenten in het Kind
van God worden, maar vanuit hun eigen functioneren en krachtdadig optreden aan

mensen ('professionaliteit'). Indien de liturgie het eigen ondernemend zijn als een
toegevoegde waarde kan ervaren, moet het liturgisch kapitaal dat zij levert een
toegevoegde waarde hebben voor het religieuze zelf. "De hervorming van de liturgie heeft

als inzet de actieve deelname. Ook de acolieten, de lectoren, de commentatoren en de
zangers vervullen een echt liturgische bediening. Daarom moeten zij hun functie
uitoefenen met die oprechte toewijding en nauwkeurigheid die past bij een zo belangrijke

bediening en die het volk van God met recht van hen verwacht. Derhalve behoren zij,

ieder op eigen wijze, echt van de geest van de liturgie te worden doordrongen en voor een
juiste en nauwkeurige vervulling van hun taak te worden gevormd." (nr. 19) en verder:

"Met ijver en geduld moeten de zielzorgers zich wijden aan de liturgische vorming van de
gelovigen en hun actieve, inwendige en uitwendige deelneming, naargelang van hun
leeftijd, hun situatie, hun leefwijze en hun godsdienstige ontwikkeling. Zo vervullen zij een

van de meest belangrijke taken van de getrouwe uitdeler van Gods geheimen. Zij moeten

hun kudde hierin niet slechts met woord maar ook met voorbeeld voorgaan." (nr. 19). De
voorbeeld-functie van zielzorgers ligt in het stimuleren van een actieve participatie, door
zelf een krachtig potentieel te zijn in de gemeenschap. Beter: het voorbeeldige leven
ontleent zijn betekenis niet meer aan de offergedachte, noch aan de ultieme
deugdzaamheid of solidariteit, maar aan het krachtdadige optreden dat mensen oproept

om actief te participeren en liturgisch kapitaal te verwerven. De voorganger geeft een

toegevoegde waarde aan het ondernemend zijn van het zelf, door een kapitaal aan te
bieden waarin mensen kunnen investeren. Zo zijn krachtige bedienaren zelven die een

kapitaal aanbieden dot rekening houdt met de liturgische behoeften van het

ondernemende zelf. Door het zelf voortdurend te vernieuwen en te actualiseren kunnen
liturgische instituten of gemeenschappen een liturgisch kapitaal bieden dat ingaat op de
liturgische noden en behoeften en geeft men tevens een toegevoegde waarde aan het zelf.

Het 'priesterschap' ontleent zijn betekenis niet meer (alleen) oan de plaats in de
gemeenschap, maar aan de 'functie' (te-werk-stelling) die men uitoefent binnen de
gemeenschap. Passiviteit heeft plaats gemaakt voor actieve participatie. In dezelfde

richting wijst de nieuwe benaming voor de pastor. De term proestoos dat letterlijk vertaald
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'hij die voorstaat' betekent, wordt vervangen door de term 'celebrant' (Lamberts 1987,
63).

Vanuit een berekenende houding investeren mensen in liturgisch kapitaal, omdat
het hen iets opbrengt voor het zelf. Liturgische gemeenschappen zijn ruimten waarin men
kan participeren door een bepaalde functie uit te oefenen en waarin vaardigheden en
competenties precies gekoppeld worden aan het participeren zelf. Door het aanbieden
van een infrastructuur (b.v. nieuwe liturgische gemeenschappen, handelingen) alsook door
het verlenen van de toegang tot hulpmiddelen waarmee mensen kunnen participeren in de
liturgische gemeenschap, versterken deze gemeenschappen ook het ondernemend zijn van
het zelf. Ze worden tewerkgesteld als leveranciers voor liturgisch kapitaal waarmee het
individu een waarde kan geven aan het zelf op 'overgangsmomenten'. Dit liturgisch

r,~~~, ~ka~~i~~~ ~ouden ,~,e k;,~„nan riiiiriF?n nlc hgt varwarven van vaardiaheden, competenties en
kennis die mensen in staat stellen liturgisch te handelen. Net zoals ethische vaardigheden,
hebben ook liturgische vaardigheden geen inhoud, ze zijn leeg. Het liturgisch kapitaal kan
maar productief worden op momenten bijvoorbeeld van verlies, dood of bij rampen. Door
de verworven vaardigheden en competenties zijn mensen in staat op deze momenten van
hoge en lage productiviteit op een gepaste manier te handelen zodat het ondernemend
zijn van het zelf gegarandeerd wordt. Levensmomenten zoals het overlijden van familie en
naasten, het verlies van vriendschappen, rampen brengen het 'zelf' immers aan het
wankelen. Precies omdat de kans op sterfte en ongeval, dood en rampen vrij groot is,
werkt dit kapitaal ook 'verzekerend'. De opgedane verworvenheden kunnen ingezet
worden om ook op deze momenten het ondernemend-zijn te verzekeren. Duidelijk mag
wezen dat het spreken over rites de possage als initiatie-handelen in een sociale
gemeenschap onder dit bestuursregime van de kerk geen betekenis meer heeft. Of liever,
in die betekenis zijn rituelen inderdaad zinloos: de mens ontleent eigenwaarde en
meenvaarde niet meer aan een 'plaats' in de gemeenschap. Het leven van een
ondernemend zelf krijgt maar een toegevoegde waarde bij gratie van de 'functie'. Mensen
die actief participeren zijn zelven met een toegevoegde waarde en functioneren als een
kapitaalkrachtig zelf en vormen op die wijze een potentieel voor andere liturgische zelven.
Het menselijke leven is niet meer getekend door initiatierituelen die de symbolische orde
tussen God en de mens versterken, maar als een proces dat 'ups'en 'downs' kent van
productiviteit. Daarin ligt precies de kracht van het liturgische kapitaal: het is het krachtig
maken van de belangrijke levensmomenten in het ondernemend-zijn van het zelf.

Maar in dit spreken en denken over liturgie wringt er iets. Deze 'wrijving' wordt o.a.
tot uitdrukking gebracht in het artikel Algemeen mense~ijk of eigen ch~iste~ijk van de
theoloog H. Geybels. Geybels klaagt aan dat sacramenten niet gereduceerd kunnen
worden tot particuliere verschijningsvormen van universeel menselijke ervaringen (Ritua~
studies). Wanneer dit wel gebeurt, wordt hun sacramentele presentie, met name het heil
van Godswege present stellen binnen de menselijke geschiedenis, miskend. Vanuit
bestuurlijk perspectief willen we deze discussie in een ander daglicht plaatsen: dat
christelijke rituelen maar kunnen functioneren als sacramentele presenties, is niet te duiden
vanuit hun interne logica, maar omdat ze functioneren in een regime dat aangrijpt op de
zelfrealisatie van de mens. Ze richten zich op het heilshandelen van God in mensen in
deze wereld. Sacramenten als het aanwezig stellen (presentie) van het heil van Godswege
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in deze wereld, is 'slechts' een thema uit de 'theologie' als reflectie op haar

bestuurlijkheid. Want onder het sociale regime zijn sacramenten geen presenties van het

heil van Godswege, maar ontlenen ze hun werking en vorm aan hun functie binnen een

socialiteit. Zowel de Ritual Studies als de actuele sacramentologie grijpen aan op de mens

die behoefte heeft aan rituelen om zichzelf te realiseren. Daarmee willen we aangeven dat

de kijk op sacramenten onderhevig is aan het actuele bestuursregime. Beter: sacramenten

'werken' anders vanuit een nieuwe vorm van weten. Vanuit dit perspectief zouden we

kunnen stellen dat de particulariteit van de theologie steeds gekoppeld is aan een

universaliteit, het bestuurbaar zijn van de kerk. Maar de kerk heeft ook een exclusieve

rationaliteit ('God') die niet volledig te herleiden is tot de universaliteit en in stand

gehouden wordt door het pastorale bestuur in naam van het Koninkrijk van God.

Sacramenten als rituelen brengen de ervaring van het zelf tot het eigen levensproces tot

uitdrukking, maar in het bijzonder, en hier ligt de spanning, de ervaring van het zelf als

geopenbaard heil van God.
Samenvattend kunnen we stellen dat de kerk, net als elk liturgisch instituut, maar

kan overleven in zoverre ze zich zelf ziet als een onderneming die liturgische competenties

aanlevert. Daartoe bekleedt ze een faciliterende rol. Door het aanbieden van een

infrastructuur (b.v. sacrale ruimten, kerkarchitectuur, kerkmuziek) en door het toegankelijk
maken van hulpmiddelen (b.v. liturgische bijeenkomsten, gezinsvieringen, kindervieringen,

openluchtvieringen, huisdopen) kunnen mensen investeren in liturgische vaardigheden,

attitudes en competenties. Om hun ondernemerschap te vergroten moeten liturgische
instituten investeren in onderzoek naar innovatieve vormen van liturgisch handelen. Door

een berekenende houding naar het beschikbare netwerk aan te nemen, krijgt een

liturgisch instituut immers een inzicht in de markt en kan het zichzelf daarbinnen
positioneren. Bijgevolg kan het haar eigen aanbod actualiseren en vernieuwen al naar

gelang de behoefte van haar 'klanten'. Daarbij speelt ze ook in op de vraag van de

'klanten' naar een uitgebreid ritueel repertoire. Een zo breed mogelijk spectrum aan rituele

diversiteit stelt immers het ondernemende zelf in staat om keuzes te maken en gerichte

investeringen te doen. Liturgisch kapitaal wordt zo een meer-waarde en een eigenwaarde,

dat actief kan ingezet worden bij de ups en de downs van het leven. De ondernemende

houding naar ritualiteit en liturgie situeert zich met andere woorden op twee niveau's:

zowe) op het niveau van de organisatie als op het niveau van het individu. Aan de ene

kant probeert de organisatie of het instituut haar eigen meerwaarde zichtbaar te maken

ten aanzien van de diverse zinzoekers en aan de andere kant zoekt elke mens naar een

rituele of liturgische beleving en infrastructuur die voor hem een toegevoegde waarde

produceert.

3.5. God en mens: een permanent proces

Tot slot willen we hier het effect weergeven dat het Aggiornamento heeft op de

pastoraaltheologie. De verbestuurlijking van de kerk wordt treffend in kaart gebracht in het

Handboek voor Pastoraoltheologie. De manier waarop wij het boek belichten, valt niet

samen met de intenties van de auteurs. Zij hadden hoofdzakelijk een systematische en

242



historische uiteenzetting over de pastoraaltheologie voor ogen. Wij laten echter zien hoe
hun verstaan van het pastorale handelen aansluit bij het actuele bestuursregime.

In het Handboek voor Postoraaltheologie (1964-1968) werken de auteurs F.X.
Arnold, H. Schuster en K. Rahner een wetenschappelijke theorie uit waarbij het object van
pastoraaltheologie niet langer de kerk in enge zin is, waarbij de hiërarchie en de
ambtelijkheid van de pastor centraal staat (cf. M. Berger), noch haar zelfopbouw (cf. A.
Graf; J. Amberger), maar het 'hele kerkelijke leven' in een ruime zin. "Het is duidelijk,
waar al deze pogingen op gericht zijn: omdat tot de Kerk als zodanig niet alleen de
dragers van het postorale ambt behoren maar ook alle afzonderlijke gelovigen, en omdat
in de pastoraaltheologie primair over deze ene en volledige Kerk gesproken moet worden
(en niet zoals haar naam 'pastoraaltheologie' aangeeft, allereerst of zelfs uitsluitend over
dc GCii'viieii VGïi dc LÍCILVII~,er), daaíGiil ITIG2i2ïi iïi dc pGSivïGGiiÍÍCIJi'vgic Vvk uG tGncïi cïl
functies van de afzonderlijke leden der Kerk ter sprake komen." (Arnold, Rahner, Schurr á
Weber 1966, 112). De auteurs voltrekken daarmee een wending van een exclusief
binnenkerkelijk naar een buitenkerkelijk pastoraal handelen. De systematische en
historische analyse van Schuster, Arnold en Rahner zien deze verbreding van het terrein
van de praktische theologie als een gevolg van het 'juiste theologische inzicht' in de
geschiedenis en van een juiste lezing het 'historische wezen der kerk'. Vanuit onze optiek
echter is de beschreven wending van een binnenkerkelijk naar een meer buitenkerkelijk
pastoraal handelen, van ambt naar pastor, van zielzorger naar praxis niet een gevolg van
een interne pastoraaltheologische discussie, maar een effect van een nieuw
bestuursregime dat een oplossing biedt op bepaalde problematiseringsvormen zoals de
zelfontplooiing van de mens en de plurale samenleving.

De nieuwe verbestuurlijking van de kerk impliceert immers een kerk die zich maar
kan ontplooien als ze een ondersteuning biedt aan de menswording van het zelf. Het is
tegen deze achtergrond dat de pastoroaltheologie haar eigen bestaan zal verantwoorden.
Haar veranderde bestuurswijze is een effect van een nieuw regime dat vrijheid en orde wil
verzekeren door aan te grijpen op de mens als iemand die zijn eigen leven kan realiseren.
Welnu, wil pastoraaltheologie zichzelf nog een reden geven om te blijven bestaan, dan zal
ze moeten functioneren als 'praktische theologie': als een wetenschap die zo handelt dat
ze de vrijheid en orde kan verzekeren. Niet langer de pastor als drager van het pastorale
ambt kan de vrijheid van de mens garanderen, zoals dat wel nog het geval was in het
bestuursregime dat bestuurt doorheen het sociale. De 'openbarisering van het leven' wordt
hét aangrijpingspunt van de figuur van de pastor. Het pastorale handelen wordt zo
begrepen vanuit de contemporaine en actieve zelfontplooiing van de kerk in de wereld.
Praktisch theologisch onderzoek is legitiem wetenschappelijk theologisch onderzoek in
zoverre het bekwaam is om de huidige situatie (van elke mens) te analyseren als een
aangrijpingspunt voor pastoraal handelen. Daarin ligt haar nieuwe bestuurswijze, met
name oangrijpen op de concrete actuele situatie van de kerk en deze analyseren op
(nieuwe) ontplooiingsmogelijkheden van haor wezen, in tegenstelling tot een belichting
van haar eigen interne zelfopbouw. De huidige situatie of contemporaine tijd is de plaats
waar God zichzelf openbaart in het handelen van mensen. Want het heden is de nieuwe
locus theologicus het is de plek waar het heilswerk van God geadualiseerd en
gèimplementeerd wordt. De praktische theologie richt zich op de concrete mens om haar

243



eigen werking te kunnen 'legitimeren' als een dienst aan de zelfinededeling van God aan
mensen.3só De activiteiten van de kerk worden niet alleen door verschillende mensen
gedragen, maar hebben tevens betrekking op praktijken buiten de kerk: krijgsmacht,
gezondheidszorg, scholen, justitie, welzijnswerk. Het pastorale werkgebied lijkt zich
alsmaar verder uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan het vrijetijds-pastoraat en het
pastoraat in zigeunerkampen.

Met het aangrijpen van de concrete situatie als de locus theologicus waarin God
zichzelf ineedeelt, verschijnt er halverwege de jaren '70 een nieuw pastoraal probleem. In
haar poging om recht te doen aan de vrijheid van de mens kan de pastoraaltheologie zich
niet meer legitimeren als een toepassingswetenschap: een wetenschap die 'praktische
kennis' aanvoert waarmee de pastor in staat gesteld wordt om een specifieke 'kennis' of
rationaliteit over te dragen en toe te passen. Vanuit een dergelijke 'praktische kennis'
wordt de gelovige 'zichtbaar' vanuit de rationaliteit in naam waarvan hij of zij bestuurd
wordt. Men gaat er dan van uit dat de gelovige baat heeft bij deze kennisoverdracht om
zijn leven verder in te richten. Onder het sociale bestuursregime bijvoorbeeld bestuurt de
pastor de gelovige in naam van solidariteit met zijn 'pastorale (en sociologische)
expertise'. Halverwege de 20ste eeuw tekent er zich echter een nieuw pastoraal probleem

af. De mens verschijnt niet meer tegen de achtergrond van een rationaliteit of theorie,
maar als potentieel voor Gods zelfinededeling.

Een fundamentele verschuiving treedt daarbij op. Niet de 'normale' of de 'sociale'
mens wordt het referentiepunt, maar de zichzelf realiserende mens. De mens hoeft niet
langer in correlatie te staan met een traditie, maar draagt eigen projecten in zich. De
eigen wensen en de eigen ervaringen van de concrete mens worden nu van fundamenteel
belang. Praktische theologie neemt deze zichzelf realiserende mens als uitgangspunt. Dit
nieuwe 'praktische' probleem heeft als effect a) dat praktische theologie een
communicatieve handelingswetenschap wordt en b) dat de empirie verschijnt als een

middel om de beginsituatie van de mens in kaart te brengen. Met andere woorden:
praktische theologie is een effect van de verbestuurlijking van de kerk. Daarbij moeten we
opmerken dat we hier geen uiteenzetting geven van alle theorieën over praktische

theologie vandaag, maar eerder tonen we aan dat noties zoals communicatie,
hermeneutiek, empirie hun betekenis ontlenen aan een actueel bestuursregime dat de
zelfrealisatie van mensen wil garanderen als een realisatie van het Rijk God.

356 De verandedijke bestuurshouding van de pastoraaliheologie is geen gevolg van een nieuwe theologische
inhoud, maor een effect van een nieuw bestuursregime. Het Aggiomomenlo siaat voor een kerk die zichzelf kan
verwezenlijken door de concrete sítuatie als uitgangspunt te nemen voor haar eigen functioneren. En zo moeten
we de waardering van de huidige situatie begrijpen waorover Schuster, Arnold en Rahner spreken: ols de enige
mogelijkheidsvoonvoa~de voor de zelfreolisatie van de kerk als heilshondelen van God. "De heersende
contemporaine situatie moet gezien worden ols een wezenlijke factor in de vrije beslissing en doden der Kerk. Die
situatie is niet slechts het uiterlijke materiaal waarmee de vrijheid der Kerk zich bezig houdt. Zij is niet het 'geval'
waarmee de individuele zielzorger in zijn praktijk te maken krijgt. De interesse van de Kerk voor de contemporaine
situotie mag niet enkel maar voortkomen uit de pijnlijke ervaring die de zielzorgpraktijk ons opdringt dat de
troditioneel kerkelijke normen en methoden niet meer toereikend zijn voor onze nieuwe wereld en haar steeds
nieuwe weerstanden. De waordering voor de contemporaine situotie moet veeleer voortkomen uit het besef dat
deze een onmiddellijk, onontkoombaar appèl van God aan de Kerk is, waardoor Hij op haar als vrije partner
opnieuw een beroep doet en haor verantwoordelijk stelt. Zij moet de concrete situatie waarderen ols de
concretisering van de principieel historische en veronderlijke horizon binnen welke zich noodzakelijk de oonnome
van Gods vrije zelfinededeling aan de mensen afspeelt."
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Praktische theologie als handelingswetenschap of Theo~ie des pastoralen Hondelns,
grijpt aan op het handelen van mensen in communicatie met God. Geloven veronderstelt
een communicatieproces waarin de mens zichzelf kan verwezenlijken als gelovige. "Der
Glaube ist in sich selbst eine Praxis, die als Praxis, also im konkreten kommunikativen
Handeln, Gott fur die anderen behauptet und im Handeln zu bew~hren sucht. Der Glaube
ist so Vollzug menschlicher Existenz in ihren aussersten M~glichkeiten." (Mette 1979, 197).
Geloven veronderstelt een actief en communicatief handelen: in communicatie met de
ander als de Ander verwezenlijken mensen niet alleen zichzelf als heil van God (en
brengen zo vrijheid in praktijk) maar garanderen en verzekeren ze tevens de
zelfverwezenlijking van kerk ('orde'). "Praktische Theologie ist zur 'Theologie des Volkes'
auszuweiten, in dem das ganze Volk als Subjekt auch pastoralen Handelns
ernctncnnmmen rr~i nhne í~ie ~ier~r{~iedenon rhr. nd 7~ cliindigke~Fo~~.~.. ..~..., .. . ..~~o~~~..~~ ~.~~ ..o..~ ..~~ ~..

nivellieren." (Ibid., 201). De mens als het volk van God is subject van het pastoraal
handelen. Dit veronderstelt dat pastoraal handelen maar kan bijdragen aan de realisatie
van de mens en de kerk door aan te grijpen op elk zelf. Aan dit pastoraal handelen
ontleent de empirie haar nieuwe betekenis. Ze brengt die activiteiten in kaart waarin
mensen zichzelf realiseren en zich op die manier bevrijden van elk autoritair spreken.
Empirische praktische theologie "consists of the dialectical relation between what religious
praxis is and what it should be. Not only religious praxis as it factually is, not only religious
praxis as it should be realised, but the dialectical relation between them: that is the core of
the formal object." (van der Ven 1988, 18). Waar de empirische wetenschappen, zoals
sociologie en psychologie de nadruk leggen op de relevantie van objectieve feiten, brengt
de praktische theologie deze gegevens in een context. "Its task is not only to describe and
analyse this relation, but to indicate the way in which church and theology are able to
liberate themselves from social bondage and contribute by that to the liberation of society
itself." (Ibid., 18). Aan deze dialectische relatie ontleent de empirie haar betekenis onder
dit actuele bestuursregime. Empirische gegevens maken niet meer deel uit van de expertise
van de pastor waarmee hij in staat gesteld wordt de mens te corrigeren in naam van het
sociale. Hun betekenis wordt onder dit regime ontleend aan de 'openbarisering van het
leven'. Empirische gegevens brengen de posities in kaart waarbinnen de kerk haar eigen
kapitaal kan inzetten ter ondersteuning van de zelfopenbaring van het zelf. Met een
berekenende blik kijken we naar de wereld als een netwerk waarin tal van vermogens
aanwezig zijn die het eigen kapitaal kunnen opwaarderen en zo kunnen bijdragen aan de
productiviteit van de openbaring van het zelf. In en door communicatie kunnen pastores
tegemoet treden aan de bestaande noden en behoeften en zo meewerken aan de
bevrijding van mensen. Innovatief praktisch theologisch onderzoek grijpt deze gegevens
ook aan om nieuwe vormen van pastorale communicatie en praktijken te kunnen
aanbieden. Effectief pastoraal handelen past zich aan aan de behoefte en noden van de
klant.

Hier duikt ook de hermeneutiek op: het verhaal van de pastor moet aansluiting
zoeken bij de levens- en zinsvragen van de mens. Hermeneutiek is echter niet alleen een
oplossing, maar tevens ook een probleem. Waar zin en betekenis in het liberale en sociale
bestuursregime gerelateerd zijn aan de orde in naam waarvan de pastor bestuurt, is zin in
het actuele regime een effect van de zich-zelf-realiserende mens. Hermeneutiek verschijnt
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als een oplossing voor een bestuursvorm die aangrijpt op de mens die zelf op zoek moet
gaan naar een invulling voor de eigen zin en levensvragen. Naast de communicatieve
competentie moeten mensen ook een hermeneutische competentie verwerven om
pastoraal te handelen. De communicatieve competentie stelt mensen in staat toegang te
krijgen tot praktijken, waarbinnen ze hun eigen ervaringen kunnen uitwisselen en van
elkaar kunnen leren. De hermeneutische competentie heeft betrekking op het onder
reflectie kunnen plaatsen van het eigen levensverhaal. Men kan pas leren aan de ander
als men zichzelf ziet als een auteur van het eigen levensverhaal, een verhaal dat niet af is,
maar steeds een proces is. De ander verschijnt hier als iemand die een bijdrage kan
leveren aan het eigen levensverhaal. De deskundigheid van de pastor is zodoende niet
langer gelegen in de praktische kennis, die hem in staat stelt kennis over te dragen of toe
te passen, maar is gelegen in de diverse competenties en vaardigheden waarmee hij
mensen kan begeleiden in het zelfstandig opnemen van hun eigen zelfrealisatie als een
realisatie van het Koninkrijk Gods.3s'

Pastoraal handelen als hermeneutisch, communicatief en empirisch verantwoord
handelen kan men dan ook lezen als een effect van de nieuwe verbestuurlijking van de
kerk. Wat alle gemeen hebben, is dat ze aangrijpen op de noden en levensvragen van de
individuele mens en diens subjectieve waarde van leven. Maar deze verbestuurlijking van
de kerk brengt ook een spanning mee: de realisatie is niet neutraal; het gaat ook om een
realisatie als heil van God.

Samenvattend kunnen we stellen dat de pastoraaltheologie na Vaticanum II sterk

getekend wordt door de aandacht voor de gegenwortssituation. In het Handboek voor

pastoraaltheologie wordt deze actuele situatie van de kerk en wereld gezien als het

formele object van de praktische theologie. De praktische theologie ontleent haar
betekenis niet aan een vooropgesteld wetenschappelijk kader maar aan haar functioneren

in een veranderende wereld, de gegewortssituation. Praktisch theologisch onderzoek is

bijgevolg enkel zinvol onderzoek als het bijdraagt tot de efficiëntie en de effectiviteit van

het 'professioneel' pastoraal handelen. Efficiënt is datgene wat bijdraagt aan de pastorale

noden van de mens, effectief is datgene wat bijdraagt aan de toegevoegde waarde van

het pastoraat. Empirisch onderzoek brengt het pastorale handelen in kaart om mogelijk
nieuwe afzetgebieden te ontdekken en bestaande pastorale praktijken te innoveren. Dat is

immers wat de 'openbarisering van het leven' vraagt en waar het pastoraat een antwoord

op probeert te zijn.

3.5. Besluit

Het principe van Aggioinomento slaat op de onderwerping van de kerk aan het

'permanent economische tribunaal'. Het gaat om een nieuwe breuk in de bestuurshouding
van de kerk. Deze nieuwe verbestuurlijking van de kerk hebben we hier weergegeven.
Significant was dat het actuele spreken en denken in de kerk ons oproept tot een bepaalde

asT Cf. de vraag van de praktisch theoloog H.-G. Zieberiz: "Are the practical theologians of tomorrow learning the
hermeneutical, ideologically critical and (in regard to the proctice) empirical skills they will need? (Ziebertz 2001,
123).
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omgang met het zelf, de ander en de wereld. In dit bestuursregime neemt de figuur van de
pastor een bepaalde positie in. Waar hij onder het 'sociale' bestuursregime bestuurt in
naam van solidariteit, ontleent hij zijn macht in deze nieuwe configuratie aan het
'permanent economisch tribunaal'. Daarmee willen we kort aangeven dat niet alleen dit
bestuursweten ons op een specifieke manier aanspreekt, maar dat ook de
bestuurstechnieken aangrijpen op een zelf dat zijn eigen productie of openbaring tot stand
moet brengen. Het zelf is het begin en het ankerpunt voor het functioneren van de pastor.
Pastoraal handelen is een handelen ten dienste van de zelfverwerkelijking van de
pastorant. De pastor verschijnt als een oplossing vanuit de figuur van de pastorant die
zichtbaar en zegbaar is als iemand die nood heeft aan 'zorg' om zichzelf te kunnen
realiseren. Vanuit deze nieuwe bestuurshouding legt Vaticanum II expliciet de weg open
UÍÏI VVk UlJrl 1~~. CIVYÍgGÍI vf iCkcii'ncí nciiine takcn tvu tC rCrtra.....,~ ~.,~ ~ I~:e. ~ dCCrin }a

vormen. Zowel het lekenpastoraat als de vele pastorale opleidingen die (in Vlaanderen en
Nederland) rond de jaren '70 werden opgericht zijn een effect van dit actuele
bestuursregime. Pastorale zorg - ook wel pastorol counseling, 'zielzorg' of 'geestelijke
begeleiding' genoemd - is een zorg die ten dienste staat van de pastorant. Zorg wordt zo
een zorg ten dienste van de zelfrealisatie van de mens. Deze zorg bestaat uit het faciliteren
van hulpmiddelen (b.v. verhalen, identificatiefiguren) en de uitbouw van een infrastructuur
die elk afzonderlijke mens in staat stellen om op eigen initiatief betekenis te geven aan het
eigen leven. Wat de pastor aanreikt is de 'pastorale bestuurstechnologie': vaardigheden,
competenties en kennis waarmee de pastorant zichzelf kan sturen. De 'bekwaamheid', of
beter gezegd: de 'professionaliteit' en de 'deskundigheid' van de pastor, slaat op het
begeleiden of het 'coachen' van mensen in het aanleren van deze bestuurstechnologie.
De professionaliteit van de pastores is daarom steeds verbonden met de effectiviteit van de
pastorale zorg. Krachtig en bezield leiderschap optimaliseert de zielzorg. De attitude of
houding speelt daarbij een grote rol. Pastores moeten eerst zichzelf 'leren' zien als
bezielde en krachtige begeleiders. Pastorale vorming of supervisie richt zich op het
aanleren van deze pastorale attitude met betrekking tot concrete situaties in diverse
pastorale sectoren (b.v. zorg, school, gevangenis, parochie, gezin). In een opleiding als
'klinische pastorale vorming' (KPV) bijvoorbeeld verwerven mensen vaardigheden,
competenties en kennis die hen in staat stellen tot een krachtig leiderschap: het vermogen
of de kracht waarmee ze het zelf kunnen inzetten als pastoroal counselor poor training
worden zij ingelijfd in een discipline van zelfreflectie ('supervisie'). Permanente zelfreflectie
stimuleert een efficiënt leiderschap: reflectie is de technologie waarmee mensen in staat
zijn te reflecteren over het eigen leiderschap. Zelfkennis is het in kaart brengen van de
eigen zwakke en sterke kanten en van de eigen talenten en gebreken. In fundie van de
noden en leerbehoeften gaat men op zoek naar leeromgevingen en hulpmiddelen ter
vervulling en bevrediging van deze noden. Communicatieve ruimten zijn omgevingen
waarin informatie en kennis circuleren en stromen. Informatie en kennis zijn grondstoffen
die productief gemaakt kunnen worden wanneer mensen ze inzetten in hun eigen
zelfrealisatie als pastor. Pastorale training veronderstelt een permanente persoonlijke
groei: het is een proces waarbij men op zoek gaat naar nieuwe informatie en
vaardigheden die de gebreken en behoeften, die naar boven kwamen in de reflectie op
het eigen levensverhaal, kunnen vervullen om zo op een nieuwe manier betekenis te geven

247



aan het eigen leiderschap. Het verbeteren van de eigen leidinggevende kwaliteiten

veronderstelt een proces van verandering in de pastorale attitude, een permanent besef

van (de tewerkstelling van) het eigen zelf.
Professionele communicatie, pastorale attitudeverbetering, persoonlijke groei,

loopbaanontwikkeling zijn enkele elementen uit het actuele spreken en denken over het

pastoraat die we hier geduid hebben vanuit het ondernemerschap. Ze introduceren een

'ondernemende' omgang met het zelf, de andere en de wereld. Wil de faciliterende kerk
overleven dan moet ze het 'zelf' zien als iets waarin geïnvesteerd moet worden. Dat

betekent ondernemend zijn: zichzelf zien als een onderneming die pastorale zorg

'produceert'. Maar een onderneming kan maar succesvol zijn als ook haar personeel, in

dit geval de pastors, bijdragen aan het ondernemerschap. Zij moeten de
'bestuurstechnologie' bezitten om zelfstandig de eigen attitude te veranderen en zo flexibel

en op eigen kracht zorg aan te bieden aan de diverse noden en behoeften van de

pastorant. Eens men dit 'pastoraal leiderschap' of krachtig vermogen heeft verworven, kan
men zichzelf daarmee inzetten en te-werk-stellen. De dienstbaarheid van de pastors ligt in

het aanbieden en faciliteren van omgevingen waarin pastoranten zichzelf leren zien als

ondernemers van het 'zelf' en willen investeren in pastorale zorg omdat dat een

meerwaarde meebrengt in de realisatie van het zelf.

4. ALGEMEEN BESLUIT

In dit hoofdstuk hebben we de nieuwe verbestuurlijking van de staat en de kerk in kaart

gebracht. Met Simons hebben we het ondernemerschap geduid als de vorm van vrijheid

die een strategische rol speelt in deze configuratie. Het ondernemende zelf breekt met de

sociale, humane en neoliberale emancipatiegedachte. Toch is het ondernemende zelf ook

een bestuurbaar individu. Niet langer door middel van de onderwerping aan een

goddelijke wil of aan een (sociale) norm, maar door middel van de onderwerping aan een

'permanent economisch tribunaal'. Het ondernemerschap vormt zo de schakel tussen
individualisering en totalisering. Zich onderwerpen aan dit tribunaal, betekent zich

inschrijven in het voortgezet liberale regime om zo te participeren aan een totaliteit. Maar
niet alleen 'mensen' onderwerpen zich aan het 'permanente economische tribunaal'. Het

corporate globol citizenship is het wereldburgerschap dat niet alleen bestaat uit individuele

ondernemende mensen die door het sociaal contract met elkaar verbonden zijn, maar

waar evenzeer de diverse economische, sociale en culturele organisaties toe behoren.
Ook deze ondernemende zelven of zelfregulerende systemen, die zichzelf structureren en

eigen doelen kiezen in interactie met de omgeving, participeren aan het

wereldburgerschap (Jeurissen 2002, 25). Tussen deze ondernemingen is er sprake van

een sociaal ondernemingscontract. Het sociaal contract met andere ondernemende zelven

is een middel ter bevordering van het eigen ondernemend-zijn. Hiermee kunnen diensten

uitgewisseld worden om de efficiëntie en productiviteit van het zelf te vergroten. Het

sociale laat zich niet meer duiden door een burgerschap waar de relatie tussen mensen

geregeld wordt door een (sociale) norm of wet, noch door een civil society waarin actief

burgerschap leidt tot een duurzame maatschappij. Onder deze configuratie verdwijnt dan
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ook de scheidingslijn tussen twee tot dan toe afzonderlijke domeinen: het sociale en het
economische. Het 'permanent economisch tribunaal' introduceert de wereld als een
onderneming waarin concurrentie en vrijheid gegarandeerd zijn en het sociale
(ondernemings)contract genoodzaakt is om de interactie en uitwisseling tussen
ondernemingen te stimuleren. Deze interactie draagt bij tot de zeflrealisatie van het zelf en
werkt daarom ook ondernemend. Fudamenteel hierbij is dus dat het sociale geen domein
is dat overgenomen of 'gekoloniseerd' is door het economische, noch is het volledig
verdwenen. 'Sociaal' noemen we de 'cont(r)acten' die ondernemende zelven aangaan om
zichzelf te werk te stellen.

In dit actuele bestuursregime bestuurt ook de kerk in naam van het
ondernemerschap. Om de 'maatschappelijke duurzaamheid' te garanderen, 'legitimeert'
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mensen uitgerust worden om sociale contracten aan te gaan met anderen om zo te
investeren in het eigen religieuze zelf. Het contract is geen passieve aangelegenheid maar
vraagt om actieve deelname. Participeren aan de kerk (of religieuze gemeenschappen) in
ruil voor vaardigheden, competenties en kennis betekent tijd investeren. In deze activiteit
komt het ondernemend-zijn tot uitdrukking: participeren om de eigen inzetbaarheid te
vergroten. Door haar functioneren als leverancier van een sociaal, met name religieus
kapitaal, investeert de kerk tevens in haar eigen zelfverwezenlijking, met name als een
onderneming die een knooppunt vormt in het netwerk en zo sociale contracten kan
aangaan om haar inzetbaarheid te vergroten.

Wereldburgers zijn zij die zich onderwerpen aan het permanent economische
tribunaal. Maar niet iedereen is een wereldburger. Zij die niet investeren in het zelf en dus
niet de vaardigheden en competenties verwerven om een eigenwaarde te venverven,
geven ook geen meerwaarde aan de samenleving. Ook dit regime werkt met ander
woorden uitsluitend: het geseculariseerde schaap is diegene die niet in staat is een
kapitaal te venverven en daarom buiten de 'wereld' staat. Precies met het oog op de
kudde of de totaliteit wordt hier de individualiserende macht van belang. Het pastoraal-
pedagogische bestuurt doorheen de 'wil' van mensen opdat zij over het zelf zouden gaan
reflecteren en zichzelf zouden sturen tot een bepaald individu. Eens men zichzelf ziet als
een wezen met een eigen wil, kan men zichzelf sturen tot een individu waarop de staat kan
aangrijpen. Het permanent-economisch-tribunaal lijkt dus niet onderdrukkend te werken.
Integendeel, het is zeer productief. Want blijkbaar 'willen' wij ons ook onderwerpen aan
het economisch tribunaal en toegang krijgen tot de 'wereld', die bestaat uit netwerken en
communicaties. Dit 'willen' veronderstelt de mogelijkheid van een toegevoegde waarde.
Met name, een toegevoegde waarde geven aan het eigen ondernemend zijn. 'Leren' om
zichzelf te gedragen als een ondernemende zelf, grijpt aan op deze wil, met name de 'wil
tot identiteit'. Deze 'wil tot identiteit', zo zullen we nu zien, speelt een strategische rol in het
pastoraal-pedagogische milieu dat als effect heeft een individu dat over zichzelf kan
reflecteren en zo een instrument is (geworden) ter versterking van de welvaartsstaat. Deze
effectiviteit van het actuele pastoraal-pedagogisch regime, in bijzonder het
godsdienstonderricht willen we in een tweede hoofdstuk belichten.
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Fi00FDSTUK 2: HET ACTUELE SPREKEN EN DENKEN OVER HET GODSDIENSTONDERWIJS

Waar we in een eerste hoofdstuk zijn ingegaan op het 'permanent economische tribunaal'
als 'legitimatie' voor de staat, culturele, economische en sociale ondernemingen, in
bijzonder de kerk, willen we hier de veranderde werking in kaart brengen van het
pastoraal-pedagogische regime. Dit pastoraal-pedagogische milieu of de school is gericht
is op de tot standkoming van een bepaalde relatie tot het zelf. Hier brengen we het actuele
spreken en denken over onderwijs en in het bijzonder het godsdienstondenvijs in kaart. Dit
spreken is geen 'neutraal' spreken, noch een ideologie. Vanuit ons perspectief van
bestuurlijkheid stellen we dat het ons oproept om een bepaalde omgang met onszelf, de
ander en de wereld aan te nemen. Het qeeft aan 'hoe' en 'wat' we van de ander moeten
denken maar vooral vraagt het van ons dat we ons zelf op een bepaalde wijze moeten
sturen (Masschelein 8~ Simons 2003, 12). Het ondernemerschap is de schakel tussen de
zelfsturing en sturing. Mensen zijn bestuurbaar als ze zichzelf kunnen besturen tot
ondernemers van het zelf. In een eerste punt willen we deze veranderde relatie in kaart
brengen. Net zoals 'socialiteit' een strategische rol speelt in het bestuursregime in naam
van 'het sociale', kunnen we met Simons stellen dat 'kwaliteit' dat doet in het actuele
bestuursregime. Doorheen de 'wil tot kwaliteit' worden zelven opgeroepen aan hun leven
een toegevoegde waarde te geven. Onze interesse voor de 'wil tot kwaliteit' gaat maar in
zoverre dat het ons iets zegt over de bekommernis over identiteit in het actuele spreken en
denken over godsdienstonderwijs. 'Identiteit' fungeert als een leeg begrip dat ons oproept
tot een ondernemende omgang met het zelf, de ander en de wereld. Deze 'wil tot
identiteit' gaat een strategische rol spelen in de relatie school-onderneming. Dat zetten we
in een eerste punt uiteen door in te gaan op de bestuurshouding van de school als een
faciliterende en controlerende onderneming. Door het faciliteren van leeromgevingen en
leerprocessen kan de lerende 'leren' reflecteren over het zelf als iets dat men in eigen
beheer moet nemen. De katholieke school, in bijzonder het godsdienstonderwijs in
Nederland en Vlaanderen brengen we in kaart in een laatste punt om aan te tonen dat
ook vandaag de katholieke school de garantie levert of beter, een instrument vormt voor
deze individualiteit waarop de totaliteit bestuurbaar is. De katholieke school is een
bestuurstechnologie waarmee mensen uitgerust en 'getraind' worden om het eigen leven
te verwezenlijken in relatie met anderen, een leven met als toegevoegde waarde een
'identiteit'.

1 . HETACTUELE PEDAGOGISCHE REGIME

Rond de 18de eeuw heeft de pastorale macht zich geassembleerd in de school. Dit hebben
we willen weergeven met het 'pastoraal-pedagogische milieu' of kortweg: het
schoolpastoraat. Ook de leerkracht verschijnt dan als een pastorale figuur. Deze pastor-
leerkracht bestuurt doorheen de leerling die een bepaalde relatie tot het zelf aanneemt en
zo een bepaalde vorm van vrijheid tot stand brengt. Maar deze zelftechnieken zijn in het
pastoraal-pedagogische milieu ook steeds gekoppeld aan bepaalde machtstechnieken.
De pastorale expert bestuurt niet alleen doorheen de vrijheid van de mens, maar ook in



naam van een expertise (een binnenwereldlijke orde) waaraan hij zijn bestuursmacht (of

gezag) ontleent. Net zoals in het liberale en sociale bestuursregime blijft vrijheid ook het
aangrijpingspunt voor de pastoraal-pedagogische discipline. Deze vrijheid vormt in het
actuele bestuursregime niet alleen het aangrijpingspunt voor de pastor-leerkracht om te
kunnen besturen in naam van de 'samenleving', maar ook voor het zelf. Wil de staat
vrijheid en orde kunnen verzekeren, dan moet ze aangrijpen op een individu dat vrijheid
als een effect én instrument ziet voor de eigen zelfrealisatie. Dit individu of 'ondernemende
zelf', met name iemand die het zelf ziet als iets waarin permanent geïnvesteerd moet
worden om te kunnen bewegen in de wereld, is het effect van het pastoraal-pedagogische
milieu. Ondenvijs is niet zichtbaar of zegbaar vanuit de samenleving, maar verstaat
zichzelf in naam van de onderneming. Dat willen we hier kort uiteenzetten.

1.1. Het pastoraal-pedagogische regime en de'wil tot weten'

De veranderingen binnen dit pastoraal-pedagogische regime waarin vrijheid op een
bepaalde manier in praktijk wordt gebracht, hebben we met Simons en Hunter geduid als
de 'verbestuurlijking van de school': de staat grijpt de school aan als een instrument ter
versterking van de samenleving. Binnen de school is de leerling en diens ervaringen maar
zichtbaar en zegbaar vanuit de rationaliteit of het weten in naam waarvan de pastor-
leerkracht bestuurt. Het liberale bestuursregime dat vanaf de 19~ eeuw aangrijpt op de
vrijheid van de mens, bestuurt immers doorheen het 'normale'. De leerlingenpopulatie
verschijnt hier niet vanuit een goddelijke natuur (b.v. standen door God gewild) maar
vanuit datgene wat als normaal gezien wordt binnen de populatie. Hier verschijnt de
'statistiek' als de wetenschap die de wetmatigheden ('het gemiddelde') binnen de
populatie in kaart brengt. Of, de pastor is degene die in naam van het normale ('het
goede' of 'redelijke') de individuele leerling kan besturen (corrigeren, evolueren en
bijsturen). Maar ook de leerling wil zichzelf sturen in naam van het 'normale' met de
bedoeling toegang te krijgen tot de samenleving. Door zich te onderwerpen aan het
tribunaal van de rede, wordt de leerling in staat gesteld het zelf te zien in relatie tot wat
'goed' en 'normaal' is. Normale (of redelijke) mensen zijn individuen aan wie de toegang
verleend wordt tot de samenleving. Zij zijn in staat zich op een normale, redelijke en
goede wijze te gedragen waardoor ze bestuurbaar zijn voor de liberale staat die het als
haar taak ziet het garanderen van de orde en zekerheid. In het liberale regime ligt de
expertise van de pastor in de 'norm'. Het effect van het pastoraal-pedagogische milieu
('scholing') is een individu dat zich ontwikkeld heeft tot een zelfstandig wezen, eigen
belangen kan nastreven alsook op een deugdzame manier kan handelen
(persoonsontwikkeling). Op het einde van de 19`~ eeuw en het begin van de 20Ne eeuw
krijgen we een nieuwe verschuiving in het pedagogische regime: de expertise, in naam
waarvan de pastor-leerkracht bestuurt is niet de 'norm', maar het 'sociale'. Waar de
statistiek het gemiddelde of de norm binnen de populatie plaatst, zal de sociologie
verschijnen als een wetenschap die het 'sociale' in kaart brengt. Haar object is niet de
mens als een op zichzelf staand wezen, maar als een 'sociaal wezen', met name een
wezen dat zich begeeft en handelt in een omgeving of samenleving. Het effect van het
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pedagogische regime is een bepaalde individualiteit: niet de 'normale mens' maar een
'sociale mens'. Deze sociale mens is niet alleen iemand die in staat is op een
verantwoorde en zelfstandige manier te handelen (persoonsontwikkeling), maar tevens
gericht is op de ander (sociale ontwikkeling). Of liever, waar de persoonsontwikkeling de
inzet was in het liberale regime, is het effect van het pastoraal-pedagogische regime dat
bestuurt doorheen het 'sociale', een individu dat betrokken is op de ander. Tot de jaren
'70 kunnen we met de Nederlandse pedagoog J. Langeveld stellen dat de 'opvoeding
ernaar moet streven de opvoedeling bekwaam te maken als sociaal-zedelijk-persoonlijk
wezen te handelen' (Langeveld 1974, 78). De opvoedeling moet leren zijn leven te leven
als de iemand-die-hij-zelf-is zelfstandig zoals het behoort. De 'zelfstandigheid' ligt in de
erkenning van de socialiteit (samen met mensen zijn), de eigen waarde van 'andere'
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niet een losstaand individu. Zoals het liberale bestuursregime zichzelf begrijpt tegenover
het belangensubject door het garanderen en veiligstellen van vrijheid, net zo begrijpt de
sociale staat zichzelf tegenover het 'sociale individu'. Met kennis van zaken of sociale
expertise verzekert de staat de orde en vrijheid van de samenleving. De sociale mens
vormt het object voor de staat: door de sociale mens kan de staat besturen als het
garanderen en veiligstellen van de sociale orde en sociale rechtvaardigheid.

Het pastoraal-pedagogische regime is een regime waarin de pastor-leerkracht
bestuurt in naam van een orde die buiten hem ligt. Hij is degene die toegang heeft tot de
orde (expertise) en in naam van deze orde elke leerling kan 'besturen' in het aannemen
van een bepaalde relatie tot het zelf. Het pedagogische regime veronderstelt niet alleen
een expertise ('in naam van de goddelijke orde, goede orde, het normale of het sociale')
waaraan de pastor zijn macht ontleent, maar verondersteit tevens een 'wil tot weten'
waarop de pastor kan aangrijpen. De leerling 'wil' ook bestuurd worden om zo de
toegang te verkrijgen tot de wereldse orde, dit is de 'samenleving'. Met andere woorden:
algemene vorming (Bi~dung) is het pastoraal-pedagogische regime waarin de pastor-
leerkracht bestuurt in naam van een expertise of vakinhoudelijke kennis doorheen de
vrijheid van elke leerling ('wil') met als inzet de mens toegang te verschaffen tot het
'Koninkrijk van de waarheid'. Met Simons stellen we dat de pastor-leerkracht hier
verschijnt als de 'poortwachter' tot de samenleving (de publieke of openbare ruimte).
Omgekeerd, wil men toegang krijgen tot de volwassen-wereld, dan moet men de
'poorfwachter' passeren. Net omdat het kind opgeroepen wordt zichzelf te zien als iets dat
buiten de samenleving staat, kan de pastor optreden als iemand die aan het kind de
toegang verleent tot de samenleving. Daarin ligt precies de 'wil tot weten': de pastor-
leerkacht kan maar besturen als hij kan aangrijpen op de 'wil tot weten' van het kind.
Deze 'wil tot weten' krijgt in het actuele pastoraal-pedagogisch regime op een nieuwe
wijze vorm.

Vanaf de jaren '70 bestuurt de pastor-leerkracht niet meer in naam van het sociale,
doorheen de 'wil tot socialiteit', maar krijgt dit 'weten' een nieuwe invulling. De pastor-
leerkracht onderwerpt zich aan het 'permanent economische tribunaal'. Zijn~haar
bestuurshouding kunnen we niet meer duiden als besturen vanuit een vakinhoudelijke
expertise of rationaliteit, maar als een faciliterende en controlerende houding. Natuurlijk
blijft het pastoraal-pedagogische regime werkzaam, zij het dat de pastor-leerkracht niet
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meer bestuurt in naam van een vakinhoudelijke expertise ('weten') maar in naam van het

'permanent economisch tribunaal' leerlingen aanspreekt een ondernemende relatie tot het

zelf in te nemen. Ter verduidelijking: een rationaliteit die zich onderscheidt van het 'weten'

omdat kennis hier geduid wordt als een houding die aangrijpt op de 'wil tot kwaliteit'.

1.2. Het actuele pastoraal-pedagogische regime

In het actuele spreken en denken over onderwijs klinkt er een voortdurende bekommernis

om kwaliteit. We worden opgeroepen bekommerd te zijn om onze kwaliteit. Net zoals het

pastoraal-pedagogische regime in naam van het sociale aangrijpt op de 'wil tot

socialiteit', net zo grijpt het actuele regime aan op de 'wil tot kwaliteit'. Geenszins is het

onze bedoeling om aan te geven 'wat' kwaliteit is en 'hoe' we het kunnen verwerven. Wel
zijn we overtuigd dat het spreken en denken over kwaliteit ons oproept om op een

bepaalde manier om te gaan met onszelf, de ander en de wereld. Met name als

ondernemers van het zelf, waarvoor kwaliteit een toegevoegde waarde is. Deze ervaring

van het zelf tot de wereld en de ander willen we hier kort uiteenzetten om te duiden waarin

zijn~haar toegevoegde waarde kan bestaan. Dit als inleiding op het actuele spreken en

denken over het godsdienstonderwijs. Want, zoals kwaliteit voor het ondernemende zelf
verschijnt als een toegevoegde waarde, zo is ook 'identiteit' een soort van kwaliteit.3sa

In het voortgezet liberalisme verschijnt de wereld niet als een gemeenschappelijke

woonst waar mensen een ploats innemen, maar als een nieuw type van ruimte, met name

een netwerkruimte. Een netwerk, zoals we eerder hebben gezegd, is een net van

knooppunten. In een netwerk hebben de dingen geen plaats maar is er sprake van

'stromen en circuleren'. Informatie stroomt voortdurend en circuleert binnen het netwerk.

Men kan ervan zeggen dat het een grondstof is die, eens men is ingelogd in het

informatienetwerk, kan omzetten in kapitaal. Maar naast informatie-netwerken zijn er ook

netwerken waar goederen en mensen bewegen (of wachten). In tegenstelling tot

informatie, zijn goederen en mensen in zekere zin nog gebonden aan een zwaarte en een
'ergens-zijn' (Masschelein 2000, 139). Beweging slaat hier op het verplaatsbaar zijn, op

flexibiliteit en inzetbaarheid. Dit in tegenstelling tot 'plaatsen' dat niets anders is dan

wachten tot je weer tewerkgesteld wordt. Met betrekking tot goederen is 'plaatsen' dan het

wachten in de 'stockage' tot ze weer opgenomen worden in een volgend productieproces.

Deze 'plaatsen' vormen geen wereld zoals het nog het geval was onder het sociale en

liberale bestuursregime. Eerder zijn het hier 'wachtkamers' of doorgangsruimten naast de

echte wereld, het netwerk. Of het nu om het circuleren en stromen van informatie gaat of

om het bewegen van mensen, zeker is dat men in een netwerk niet gebonden is aan een

plaats. Netwerken zijn openbare infrastructuren waarvan we gebruik maken met het oog

op het netwerken.3s9 Deze ruimten zijn productief en functioneel. Met andere woorden: ze

3sa Wij gaan moar in op de 'wil tot kwaliteit' als toegevoegde waarde van het ondernemende zelf om ook de 'wil
tot identiteit' als een soort van toegevoegde waarde te kunnen duiden. Voor een uitgebreide analyse van het
kwaliteitsmanagement en de 'wil tot kwaliteit' verwijzen we naar Simons 2003, 204-279; 2001.
's9 De aard von deze publieke ruimte of openbare infrastructuur wordt, aldus Masschelein en Simons "volledig
begrepen vanuit de noden en behoeften van de zelfstandige, ondernemende ondenvijsinstellingen en de
zelfstandige, ondernemende individuen. Het gaat immers om verbindings- en communicatiekanalen en netwerken
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dragen bij aan de inzetbaarheid (en overleving) van het ondernemende zelf. Daarom kan
men stellen dat deze netwerken publieke ruimten zijn. Met name, ruimten waar
ondernemende zelven 'leven'. Want, ofwel beweegt men in een netwerk, ofwel staat men
stil. Ruimten zijn levensruimten. Niet leeg maar gevuld met een zeer specifieke vorm van
'spreken en handelen', met name 'communicatie'. 360 'Communicaties' zijn de
gemeenschappelijke praktijken waarin mensen functioneren door informatie uit te wisselen
aan elkaar. Deze communicatie- of informatieruimten ('netwerkomgevingen') vormen de
'wereld'. "De werkelijkheid van het net wordt niet gevormd door 'woorden en daden' of
gebeurtenissen, maar door data, datebases en door informatie." (Ibid., 140). Deze
netwerken zijn daarom 'virtuele ruimten' die men niet kan betreden, waarin men niet kan
verschijnen en die nergens bestaan. Ze hebben wel poorten en toegangen waardoor men
8r OD kan aansliiiten e~ ininggcn, Man ie in r~ln~o S~~;nle ~~,~..~.~ta,~ ~,~~
communicatienetwerken alleen maar 'virfueel' aanwezig. Het gaat over een communicatie
waarbij personen losgekoppeld worden van hun lichamelijkheid.

Ter illustratie kunnen we hier weer verwijzen naar de 'ID', vertaald 'identifi'cotion'.
Een ID is een bewijs van toegang tot bepaalde netwerken, bijvoorbeeld het internet. Via
een ID en paswoord krijgt men virtueel toegang tot dit communicatie- en
informatienetwerk. En omgekeerd, in dit netwerk is men aanwezig op basis van zijn ID, dus
als een potentiële kracht die iets toe te voegen heeft aan de communicatie. Het internet,
maar ook andere netwerken kunnen mensen toelaten op basis van drie soorten
identifications op basis van wat een persoon weet (paswoorden en codes), op basis van
wat een persoon bezit (kaarten) of op basis van karakteristieken (b.v. genetica,
vingerafdruk). Maar het kan ook gebeuren dat er sprake is van een combinatie van deze
methoden. Hierdoor kan de veiligheid van de netwerken beter gewaarborgd worden. Met
betrekking tot de veiligheid van netwerken moet de ID gemanaged of gecontroleerd
worden. Het uitdelen van bijvoorbeeld licenties, pincodes, paswoorden, kaarten (b.v.
chipkaarten, creditkaarten, bankkaarten, lidkaarten) en sleutelcodes moet zo gebeuren dat
men de controle kan houden over de toegankelijkheid tot alsook over de performatie in de
netwerkruimten. Niet alleen dient men te weten wie toegang heeft tot het netwerk en wie
niet, maar tevens de wijze waarop men zich beweegt in het netwerk. Het ID-management
speelt dus een grote rol in het verzekeren van netwerkruimten. Dit verzekeren moet men
verstaan als het permanent investeren in de omgeving opdat het een krachtige ruimte is en
blijft voor het ondernemerschap. Mensen kunnen deze ruimte enkel betreden als ze iets toe
te voegen hebben aan de communicatie. Immers, 'virtueel' is geen schijn-aanwezigheid,
het gaat eerder over een aanwezig-zijn als mogelijkheid, vermogen of potentieel. Beter:
een ID geeft slechts kracht en mogelijkheden vanuit de ander. Als men zijn ID niet inzet om
toegang te krijgen tot een netwerk, betekent het niets. Dit potentieel of vermogen verschijnt
als toegevoegde waarde. Identiteit is de toegevoegde waarde voor een ondernemend zelf

die uitwisseling en vervoer mogelijk maken. Deze openbare ruimte is een ruimte tussen ondernemende instellingen
of personen; een noodzakelijke en functionele ruimte omdat hei loten stromen en circuleren van kapitool en
informatie voor het ondernemerschap levensnoodzakelijk is." (Mosschelein á Simons, 2003, 68).
36o De wereld is een gevulde ruimte. Niets in deze ruimte en tijd volt buiten de controle, noch ontsnapt het oan
elke vorm van beheer(s)baarheid. Daarom is ze de ideale omgeving voor een 'proces': in een proces heeft alles
op alles betrekking en moet iedereen met alles in verbinding staan om te kunnen functioneren. Men participeert in
deze communicatie vanuit zijn functie in het proces.
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dat zichzelf aanwezig kan stellen of performant is binnen een netwerk als een vermogend
zelf. Het vermogen van het zelf is het bezit van een kapitaal dat anderen niet hebben. Ze
hebben een meerwaarde vanwege het kapitaal dat ze aanbieden in het netwerk. In deze
'obsessie' tot kwaliteit verschijnt de klant als norm. Met de woorden van Simons: "Om als
onderneming performant te zijn, moet het product of de dienst 'van die aard' zijn dat het
door de ondernemende klant gekozen (en gekocht) wordt om de bevrediging van de eigen
behoeften te produceren. Het 'van die aard' brengt ons bij de problematiek van de

kwaliteit; het gaat om de hoedanigheid, de eigenschappen, de specificaties van een
product of een dienst. Een product of dienst krijgt een soort toegevoegde waarde, een
normatief gehalte, of kortweg een kwaliteitsdimensie, wanneer het gerelateerd wordt aan
de klant." (Simons 2003, 267). Diensten en producten ontlenen hun kwaliteit aan de
(behoeften) van de klant. Maar deze 'klant' is niet zomaar gegeven: mensen bewegen zich
in een netwerk. Behoeften en noden verschijnen in functie van de inzetbaarheid in dit
netwerk. Want men investeert maar in producten en diensten die van die aard zijn dat ze

vervulling geven aan de behoeften en noden om ondernemerschap van het zelf te
vergroten, De figuur van het ondernemende zelf neemt daarom steeds een berekenende
houding aan tegenover de omgeving. Want wie men is, is men op basis van zijn

kwaliteiten en identiteiten. Kwaliteit en identiteit zijn toegevoegde waarden waarop mensen
tewerkgesteld worden en functioneren in een netwerkomgeving.

Naast de wereld als communicatieve ruimte, brengt ook de tijd een andere
ervaring mee. Waar (de continuïteit van) geschiedenis en traditie nog de '(sociale) wereld'
begrensde, gaat het hier om een tijdloze tijd. Er is geen verleden, heden en toekomst,
maar een levensproces. "Het leven wordt een platte lijn gepunctueerd door de gekozen
momenten van hoge en lage belevenissen en de eindeloze reeks van al dan niet
gecommercialiseerde gevoelens, waarbij de dood buiten onze levens wordt gesloten."
(Masschelein 2000, 140). Spreken en denken over een 'levensproces' betekent dat leven

niet meer gebeurt binnen een bepaalde tijd, begrensd door geboorte en dood, maar werkt

als een proces dat aanvangt met de geboorte. Dood valt buiten dit proces omdat leven
zich maar afspeelt binnen een 'wereld', dit is de netwerkruimte. Eerder gaat het om een
spreken over dood als 'onbeweeglijkheid'. Het speelt zich af buiten de
communicatieruimte waar mensen actief participeren. Leven wordt gekenmerkt door
flexibiliteit en beweeglijkheid: mensen zijn ofwel overal ofwel nergens. Geboorte is de
overgang naar dit leven in beweging, dood daarentegen valt buiten dit leven. Het is niet

het einde van leven, maar een moment van onbeweeglijkheid. Om deze nieuwe ervaring
van tijd te duiden, nemen we het actuele spreken en denken over rituelen als voorbeeld.
Tot de jaren '70 kunnen we stellen dat rituelen hun betekenis ontlenen aan het duiden van

betekenisvolle overgangen binnen de levenstijd van de mens. Rituelen zijn handelingen
waardoor de mens op een bepaalde wijze deel uitmaakt van de werkelijkheid die door de
handeling wordt opgeroepen. Deze handelingen gebeuren met toewijding en worden vaak
herhaald opdat vanuit de werkelijkheid, waarnaar ze verwijzen, zin en betekenis gegeven
wordt aan het menselijke bestaan. Overgangsrituelen of rítes de possage, die beschreven
zijn door A. van Gennep in zijn boek Les rites de passage (1909), veronderstellen een tijd

als een lineaire lijn die aanvangt bij de geboorte en eindigt bij de dood. Het leven is de
gemeenschappelijke tijd en krijgt betekenis en zin in een gemeenschap. Het is deze
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werkelijkheid die uitgedrukt en in feite ook tot stand gebracht werd in een ritueel. Of
liever, overgangsrituelen plaatsen de mens in deze werkelijkheid. Ritual studies, met als
belangrijkste vertegenwoordiger de Canadees R.L. Grimes, is een studiegebied dat rond
de jaren '80 opmars maakt en op een nieuwe wijze rituelen betekenis geeft . 361 In het
voorvvoord van zijn boek Deeply into the Bone: Re-inventing Rites de possage (2000) geeft
Grimes aan dat krachtige rituelen (traditionele dan wel nieuwe) moeilijke momenten in het
leven vergemakkelijken dan wel verhinderen. Rituelen duiden levensmomenten ols
'transformaties' tussen de 'ups' en 'downs' in het levensproces. Efficiënte rituelen zijn ook
effectief: ze drukken de levenskracht van momenten uit om zo de continuïteit van het
levensproces te garanderen. Krachtige rituelen gaan niet alleen om positieve
transformaties, maar zijn ook in staat om moeilijke momenten uit te sluiten dan wel te
V;riiindc.ran Zvdat dc Cvntinvit~.it .u,~ lii,t vndcrn~iiiánd b~Zly Zliri i7iCt hCi .-ío,lf
gegarandeerd blijft. Overgangsrituelen garanderen het ondernemerschap van het zelf,
door transformaties tot uitdrukking te brengen in de beleving van het ondernemende zelf.
"The notion of a rite of passage depends on three key ideas: the human life course, the
phases of passage, and the experience of ritual transformation. Life-cycle theorists suggest
that human lives follow a relatively uniform path. A life proceeds according to a scenario,
a stock plot, with enough flexibility to allow for improvisation. The path of human
development is intersected by a series of turning points that divide it into predictable
phases. Each turning point is both a crisis and an opportunity." (Grimes 2000, 7).
Overgangsrituelen duiden creatief de beleving van transformaties in productiviteit van het
ondernemend zelf. Dit ondernemend zijn met het zelf heeft een bepaald scenario maar
ook momenten van crisis en mogelijkheden. Sommige zijn voorspelbaar, andere komen
onverwachts.

Waar we deze momenten van productiviteit en minder productiviteit moeten
ondergaan, zijn rituelen 'activiteiten' om de ervaring of beleving van deze momenten op
het zelf uit te drukken. "It matters greotly not only that we birth and die but how we birth
and die." Niet alleen de beleving van het zelf als mislukt in de onderneming wordt in een
ritueel tot uitdrukking gebracht, maar tevens hoe het zelf deze beleving kan aangrijpen als
potentieel of mogelijkheid voor het ondernemerschap. Efficiënte rituelen tekenen
keerpunten in de transformatie van het zelf als ondernemend zelf of "when effective rites of
passage are enacted, they carry us from here to there in such a way that we are unable to
return to square one. To enact any kind of rite is to perform, but to enact a rite of passage
is also to tronsform." Waar rituele handelingen iets tot uitdrukking brengen, maakt een
overgangsritueel ook een transformatie van het zelf mogelijk. Het stelt het zelf niet
aanwezig vanuit een werkelijkheid, maar drukt de beleving van het zelf als een
ondernemend zelf uit in de verschillende fasen van zijn levensproces. Niet alleen drukt het
de mate van ondernemerschap uit, maar het ziet in elke productiviteit een nieuwe
mogelijkheid tot ondernemerschap. Men kan stellen dat de rituelen vandaag niet de inzet
hebben stil te staan bij de beleving van het zelf als 'mislukt' ondernemer, maar deze crisis
aangrijpen of duiden als een nieuwe mogelijkheid of kans. Ze drukken de hoge en lage
productiviteit van het ondernemende zelf uit in zoverre ze mogelijkheid en potentieel zijn

361 R. L. Grimes is tevens auteur van het boek Beginnings in Rituol Studies ( 1982) en hoofdredacteur von het
tijdschrift JoumolofRituo~Studies.
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voor het ondernemerschap. "Rites used for negotiating these turns proceed through three
phases: separation from the community, transition into an especially formative time and
space, and reincorporation back into the community. The effect of ritual passage is to
transform both the individuals who undergo them and the communities that design and
perpetuate them. Rites of passage change single people into mates, children into adults,
childless individuals into parents, living people into ancestors. Rites of passage are stylized
and condensed actions intended to acknowledge or effect a transformation. A
transformation is not just any sort of change but a momentous metamorphosis, a moment
after which one is never again the same." (Ibid., 6). Nieuwe rituelen drukken 'nieuwe'
momenten uit in het leven van het ondernemende zelf. Dit onderzoek probeert naast de
traditionele momenten van productiviteit ook andere momenten van productiviteit in kaart
te brengen. Het zijn niet alleen momenten van hoge productiviteit, maar tevens crisis-
momenten, dit zijn momenten waarop de mens moet 'wachten' en niet-productief is.
Rituelen ontlenen hun betekenis niet meer aan het 'sociale', maar werken vanuit de
dynamiek van het leven als een proces van productiviteit en non-productiviteit en kunnen
vanuit deze dynamiek maar opnieuw betekenis krijgen. Met de woorden van Grimes:
"Rites of passage, after all, happen on specific dates in actual places. Rites do not happen
in general but rather among discrete human beings. Rites of passage are ways of
embodying meaning, and bodies are doggedly local, rooted in the entangled mess of
events we like to call history or society. (...) Rites are not givens; they are hand-me-downs,
quilts we continue to patch. Whether we call this activity ritual creativity, ritual invention,
ritualizing, ritual making, or ritual revision does not matter as much as recognizing that
rites change, that they are also flowing processes, not just rigid structures or momentary
events." (Ibid., 5). Leven als een proces vraagt niet om overgangsrituelen die de
overgangen in de tijd duiden als van binnen en buiten. Er zijn enkel momenten van hoge
en lage productiviteit.

De beweging Ritual studies ontleent haar betekenis aan het ondernemerschap zelf:

rituelen worden gezien als hulpmiddelen waarbij het ondernemende zelf de transformaties

in de beleving van een productief leven in kaart kan brengen en zo een nieuwe

mogelijkheid kan creëren voor het ondernemend-zijn. Grimes ziet zijn boek daarom niet

als een traditioneel wetenschappelijk werk: "My aim is less to convey information about

rites of passage in the world's religions and cultures ihan it is to instigate a conversation in
which readers can fruitfully reflect on their own experiences of passage. My goal is to

glimpse the variety of ritual practices from such an angle that readers will pause,

remember, and reimagine practices that have become staid. If this reimagining

precipitates renewed energy and will for actual ritual enactment, all the better." (Ibid., 9).
Uitgangspunt is niet het lineaire leven dat een begin heeft met de geboorte en een einde

kent met de dood, maar een levensproces. Geboorte is de start van het proces, leven is

het ondernemend zijn van het zelf, dood is stilstand. Rituelen drukken de manier uit
waarop mensen hun eigen productiviteit beleven, met de geboorte als belangrijkste

overgang.362

3'2 Precies omdat rituelen de ervaring van het zelf als ondernemend zelf uitdrukken, is er sprake van nieuwe
rituelen. Zoals Grimes aangeeft, moet wetenschappelijk onderzoek deze momenten niet alleen in kaarf brengen en
nieuwe rituelen duiden, maar vooral hulpmiddelen faciliteren ('scoffoldinf) die mensen in staat stellen met
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1.3. Besluit

De wereld als communicatie en de tijd als proces zijn gebonden aan een nieuw besef van
ervaring: het gaat hier niet om de mens die een voorstelling heeft van zijn 'plaats' in de
wereld, maar om een 'zelf' dat permant het zelf ervaart vanuit de ander.363 Dit zelf ziet
zichzelf niet meer als een individu in een situatie of in de wereld, maar als iemand die
deelneemt of participeert aan een bredere interactie tussen het ik en de wereld. De
ervaring van het zelf is de ervaring van het zelf in communicatie met de ander (identity-in-
difference) (cf. Weltner 1990, Hermans á Kempen 1993). In die zin bestaat het zelf niet in
scherp onderscheid met de ander maar steeds in interactie met de ander. Deze
communicatie of interactie is de omgeving waarin het zelf zijn eigenwaarde en
i~iccr'rraardc ivt UÍtdrVkkÍllg bïciigt. uiiiii8ïi dit VCIU VVII(CKÍ er ZICfI TUSSen het Z61f en a8

ander een permanent proces van positionering en herpositionering. Noch het zelf noch de
ander zijn gebonden aan een plaats of voorstelling van de wereld, maar construeren de
wereld in interactie en met elkaar. Ze zien elkaar als een potentieel van betekenis voor het
eigen ondernemerschap. Het ondernemende zelf staat steeds in een continuïteit of
eeuwigdurend proces. De 'ondernemende blik' van het zelf ziet alles en iedereen als een
potentieel dat bijdraagt aan het voltrekken van het eigen zelf. Communicatie of de
uitwisseling van informatie aan elkaar tekent niet alleen de eigenheid van het zelf af ten
opzichte van het andere zelf, maar is dus ook een 'grondstof' voor het ondernemerschap
van het zelf en moet daarom in stand gehouden worden. Want de eigenwaarde van de
ander vormt een mogelijkheid van leer- en levenskansen voor het zelf. Daarom stellen we
dat het zelf zichzelf ervaart in de wereld of communicatie steeds als een 'beginneling'. Niet
als een wezen dat de ander als een bedreiging ziet voor de eigen positie, maar als iemand
die open staat voor een potentieel van ervaringen dat kan leiden tot een herziening en
extensivering van het eigen zelf. Een ondernemend zelf kan niet alleen reflecteren over de
eigen ervaringen maar ziet tevens de ervaringen van de ander als een potentieel om het
eigen zelf te transformeren. De beginsituatie van elke mens is het vermogen om te kunnen
reflecteren op zichzelf. "Het zelfreflexieve 'ik' reflecteert op 'mij'. Ik kan reflecteren over
mezelf, die door de stad loopt, een boek leest, eet met mijn gezin, auto rijdt, zich ergert
aan andere automobilisten. Dit 'mij' is het zelf als gekend." (Hermans 2001, 231). Of
beter: de zelfreflectie heeft als effect zelfkennis. Vanuit deze zelfkennis of eigenheid
participeert of beweegt het zelf in de communicatie als een permanent proces van
positionering en herpositionering. In deze ruimte, of beter, in dit proces beleeft het zelf zich
vanuit de ander. Om dit niet verkeerd te verstaan: het zelf gaat niet op in de
communicatie of de ander, maar voltrekt deze communicatie vanuit een wil tot

creotieve of liever, nieuwe rituelen betekenis te geven aan het ondernemend zijn van het zelf. "They feel more
comfortable with the notion of inventiveness than with the boastful-sounding idea of creativity. Someone needs a
divorce rite2 Well, you sit down with a couple and find out what needs doing. Then you build, borrow, or buy
some scoffolding that will contoin the process, and you siring cord across it from here to there. You hang it with a
few buckets capped with spill-proof lids, and there you have it a crude but perfectly workable tool that will do the
work of splitting up the couple forever.' (Grimes 2000, 7).
'a' Met Masschelein kunnen we stellen dat de werkelijkheid (het symbolische en moteriële bestaan van mensen)
wordt gevangen in een virtuele beeldzetting, waarin de verschijning niet slechts datgene is waardoor de ervaring
gemedieerd wordt, maar de ervaring zelf (Mosschelein 2000, 140).
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toegevoegde waarde of eigenwaarde. Deze wil betrekt het zelf in een communicatieproces

van telkens opnieuw kiezen, van organiseren en herorganiseren, van positioneren en

herpositioneren van de eigenwaarde en meerwaarde. De ervaring van het zelf is precies

de ervaring van dit ondernemend-zijn.

2. HET'LEREN LEREN' VAN DE ONDERNEMERSZIN

Het pastoraal-pedagogische regime is een milieu dat gericht is op het tot stand brengen

van een bepaalde relatie tot het zelf. Tot de jaren '70 bestuurde het pastoraal-

pedagogische regime doorheen de 'wil tot weten'. Daarmee hebben we willen aangeven

dat de pastor-leerkracht met kennis van zaken (expertise) leerlingen inleidt in de

samenleving. Voor een politiek regime dat mensen bestuurt, is dit pastoraal-pedagogische

milieu een instrument om de sterkte (welvaart en welzijn) van de stoat te vergroten. De

individualiteit, die zij tot stand brengt, zijn mensen die zich op een bepaalde wijze kunnen

besturen in de samenleving, met name als een sociaal, deugdzaam, redelijk individu.

Tegenover deze individualiteiten heeft de staat zich tot de jaren '70 kunnen legitimeren. En

dat blijft ze ook doen, gezien het politieke regime 'mensen' bestuurt. Alleen gaot het hier

niet meer om een individu dat zijn besef van identiteit ontleent aan een plaats in de

samenleving, maar om een individu dat het zelf begrijpt tegenover een omgeving. Op dat

moment wordt onderwijs niet meer gedacht in relatie tot de samenleving, maar in relatie

tot de onderneming. De school 'legitimeert' haar optreden vanuit een dienstverlenende rol

aan dit zelf. Haar expertise ligt in het faciliteren van leeromgevingen en leerprocessen

waardoor de individuele leerling vaardig wordt het eigen zelf zelfstandig te sturen. De

'expertise' van het actuele pedagogische regime ligt niet meer in een vakinhoudelijke

kennis of 'rationaliteit' maar in een kapitaal waarmee mensen in staat gesteld worden

zichzelf te zien als een zelf dat een ondernemende houding moet aannemen wil het een

toegevoegde waarde of kwaliteit krijgen. Dit leren is precies 'leren leren' en willen we hier

verder in kaart brengen.

2.1. Permanente vorming of levenslang leren

Halverwege de jaren '70 klinkt er een vernieuwde aandacht voor onderwijs vanuit een

spreken en denken over de kennis- en informatiesamenleving. Met Simons kunnen we

stellen dat hier twee probleemvelden opduiken waardoor de relatie tussen de school en

samenleving op een andere manier geduid kan worden: de noodzaak aan scholing in een

kennismaatschappij en leren om vrijheid te garanderen in een veranderde samenleving

(Simons 2003, 280). Hier willen we kort duiden hoe de notie 'leren' vanuit deze

probleemstellingen een nieuwe betekenis krijgt.
Dat er zich een explosie van kennis heeft voorgedaan geven begrippen als

kennissamenleving, kenniseconomie of kennisindustrie weer. Een centrale rol is hier

weggelegd voor kennis, dat het ware kapitaal vormt van een samenleving, de economie
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en de industrie.3~ Het gaat hier niet meer om arbeidskrachten maar om kenniskrachten.
Arbeidskrachten zijn werknemers die tewerkgesteld worden omwille van hun arbeids-kennis
en vaardigheden die hen zijn aangeleerd. Arbeid is hier het inzetten van deze kennis en
vaardigheden om een bepaald resultaat of product te verkrijgen. Maar in een samenleving
die in verandering is omwille van de explosie aan nieuwe informatie en technieken, wordt
de arbeidskracht al snel een hulpeloze kracht. Hij loopt niet alleen achter op de nieuwe en
innoverende technieken en technologieën, ook zal hij in nooit voldoende kennis
onderwezen worden om zijn arbeid succesvol uit te voeren. Kennis vormt niet alleen een
probleem maar ook een oplossing. Vanuit deze probleemstelling krijgt kennis een nieuwe
betekenis. "De belangrijkste toegevoegde waarde van medewerkers ligt (...) in de bijdroge
die ze kunnen leveren aan het toepassen van (nieuwe) kennis in verbeterde processen,

rnr~ii i`fen on r~iio etc nfFc cl hof rnd~ii`-,I,ie{ mnko kc ~~ iT'cnLcma ClmOnSp. ., ,.,,....,~, ., ....., „ p .,., .,.., ...,,..... ~,I.,,..., .,.
2003, 281). Kennis wordt hier niet zozeer voorgesteld als een vakinhoudelijke omlijnde
kennis en vaardigheid, maar vooral als een krachtig lerend vermogen. Of liever, de
nieuwe arbeidskracht ligt in het vermogen om kennis productief te maken.

Maar in een steeds veranderende samenleving is er tevens een grote nood aan
nieuwe kennis en verbeterde processen, producten en diensten. Het spreken over
'permanente vorming' kunnen we duiden als een antwoord op deze probleemstelling of de
behoefte aan nieuwe kennis. In permanente vorming ('lifelong education', 'lebenslanges
Lernen', 'formation permanente', 'educación permanente') worden economische groei,
ondenvijs en tewerkstelling op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Dit wordt
onder meer dujdeljjk jn het rapport Education for Life. A Europeon Strategy van The Round
Table of European Industriolists: "Lifelong learning should become the guiding prjncjple.
Politicians, opinion leaders, trade unions and industry alike should do their utmost to
improve adult education ... Companies should generate an atmosphere in which
competence and education are esteemed and supported. Education has to be viewed as
an investment in line with corporate strategy. Competence and education are an
individual's assets. It is up to individuals to update and upgrade this capital in order to
preserve their personal competitiveness and develop to meet the new demands of the
working environment." ( Leirman 1996, 243-244).36s Vorming is een permanent proces.
Het is het voortdurende 'updaten' en 'upgraden' van kennis opdat deze ingezet kan
worden naargelang de vragen van de werkomgeving. Daarom kan vorming niet alleen
een activiteit zijn waarmee de klassieke onderwijsinstellingen zich moeten bezighouden.
Ook buiten de school moet vorming gebeuren. Hier wordt o.a. verwezen naar de taak van

3~ Deze kennissamenleving veronderstelt een informatiemaatschappij. Hierover zegt de Leuvense socioloog de
Grooff het volgende: "Het begrip informatiemaotschappij (vaak gebruikt als synoniem voor postindustriële
maotschappij) is op het einde von de joren zeventig géintroduceerd door alombekende futurologen als D. Bell, A.
Toffler, Y. Msuade, J. Naisbitt e.a. om te verwijzen naar het overheersende belong van informatie als economische
drijfkracht van de huidige westerse samenleving." (de Grooff 1996, bl).
'bs Leirmon haolt ook andere documenten aan waorin de relatie tussen permanente vorming en arbeid benadrukt
wordt. Zo vormt permanente vorming de prioriteif van het regerinsgprogramma von de Vlaamse regering in 1995,
alsook in haar'septemberverklaring' van datzelfde jaar. Op voorstel von J. Delors heefr de Europese Unie het jaar
1996 uitgeroepen tot 'Jaar van de permonente vorming en de levenslange opvoeding'. Ook in de
Opdrachtsverklaring van 1990 van de KULeuven lezen we dat ze permonente vorming ols een belongrijke
opdracht ziet in haar mootschappelijke dienstverlening. In oktober 1993 richt zij een 'Denkgroep Permanente
Vorming' op die zich buigt over een beleid aangaonde Universitaire Permanente Vorming (Leirman 1996).
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bedrijven om zelf vorming te organiseren voor de werknemers. Vorming is een zaak van
iedereen, precies daarom kan ze niet beperkt blijven tot een bepaalde ruimte. Maar ook in
de tijd breidt vorming zich uit. Het stimuleren en ondersteunen van volwassenenondenvijs
wijst erop dat vorming zich niet meer beperkt tot een bepaalde tijd, maar 'permanent' is.
Ook volwassenen horen zich voortdurend bij te scholen willen ze tewerkgesteld worden,
alsook inzetbaar blijven. Door permanente scholing worden ze in staat gesteld tegemoet te
kunnen treden aan nieuwe vragen van de werkomgeving. Deze werkomgeving is geen
stabiele en onveranderlijke omgeving, die men eens men de school heeft doorlopen, nu
kan bewonen. De wereld bestaat uit net-werken: het is werken in een 'net', een ruimte die
bestaat uit een aantal knooppunten. Deze knooppunten zijn maar aanwezig in een net
zolang ze een kapitaal hebben dat inzetbaar is. Het nalaten van dit kapitaal te upgraden
en updaten, betekent dat de toegang tot het net aan het zelf ontzegd kan worden. Werken
is dus niet meer het inzetten van een arbeidskracht (een omlijnde kennis en vaardigheden),
maar het productief maken van kapitaal. Men werkt niet, maar stelt zichzelf tewerk. Eerder
hebben we er al op gewezen dat netwerken om bewegende en flexibele mensen vraagt:
mensen die zich kunnen aanpassen aan de nieuwe vragen en problemen en voortdurend
op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Kapitaal verschijnt hier als een individueel bezit
(osse~) waormee men het zelf kan te-werkstellen. De garanties op tewerkstelling liggen in
de verwerving van kapitaal, het investeren in het zelf.

Onderwijs is niet alleen de leverancier van kapitaal, maar een dienstverlening aan
elk individu in het bijzonder. Door permanent onderwijs of vorming wordt aan elke mens
de kans geboden om voortdurend te kunnen investeren in zijn~haar kapitaal of
competenties. De productiviteit van de mens ligt in de mate dat hij of zij in staat is het
eigen kapitaal te updaten of upgraden. Wil kapitaal productief zijn, dan moet dit
voortdurend worden bijgewerkt, bevorderd en herzien worden. Dat is de inzet van de
permanente vorming: het blijven updaten en upgraden van kapitaal verhoogt de
productiviteit en inzetbaarheid van het zelf. Permanente vorming hebben we hier niet
geduid als een nieuw onderwijskundig idee. Vanuit het perspectief van bestuurlijkheid
verschijnt permanente vorming als een antwoord op een nieuwe situatie: in het actuele
bestuursregime is vorming niet het opdoen van kennis binnen een bepaalde tijd en ruimte,
maar het investeren in het zelf altijd en overal. Vorming heeft niet alleen plaats in de
ruimte van de school (en het gezin) maar is een zaak van iedereen. Daarmee hebben we
willen aangeven dat elke organisatie of instelling zichzelf moet zien als een omgeving
waarin een bepaald kapitaal aanwezig is dat mensen in staat stelt om het eigen kapitaal te
kunnen updaten of upgraden. Maar niet alleen organisaties worden opgeroepen zichzelf
te zien als leeromgevingen, ook de mens is de bezitter van een eigen kapitaal waarin
andere mensen kunnen investeren om het eigen kapitaal te herzien. Precies omdat de
leeromgeving niet alleen de school betreft, maar iedereen een bezitter kan zijn van een
kapitaal waarin geïnvesteerd kan worden, is vorming letterlijk een zaak van iedereen en
door iedereen. Leer-krachtig zijn we allemaal. Maar ze is ook permanent: kapitalen zijn
maar productief als ze ingezet worden - en blijven productief als ze voortdurend bij de tijd
worden gebracht. Kapitalen die niet voortdurend herzien worden, zijn niet inzetbaar en
verliezen dus hun waarde. Want kapitalen hebben op zich geen waarde, ze zijn maar
waardevol als ze productief gemaakt worden. In de logica van de marktrationaliteit
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betekent dit immers dat het individu van 'waardeloos' bezit, het zelf niet tewerk kan stellen.
Waar de sociale staat, werk-loosheid of het gebrek aan plaats voor arbeidskrachten,
beantwoordt met een vervangingsinkomen, vraagt 'het niet kunnen tewerkstellen van het
zelf', in het voortgezet liberalisme om 'navorming',366

Vorming en onderwijs als het investeren in het eigen kapitaal, garandeert niet
alleen vrijheid, maar is ook een antwoord op de eisen van de kennissamenleving en de
informatiemaatschappij. Hier verschijnt de school als een leverancier van kapitaal
waarmee lerenden het zelf kunnen inzetten en tewerkstellen. In dit actuele regime wordt de
school aangesproken als een leverancier van kapitaal. De school staat ten dienste van de
(tewerkstelling van het) zelf. Daarmee hebben we met Simons willen aantonen dat zij haar
eigen functioneren niet meer kan legitimeren als een hogere instantie die de expertise in
t,~~~~ ~,oo~, ,,,,., ,.,,,,,.,,;, t,o~f,.,..a ~,,., ,.,,,.,~e., ..,,,,.. ,.i,. ,,,,., ,~;,,.,..,,,,..i,,..,,.,a„ ,.,..F,..,~,,. ,.,..,,,,,,.. ,,.,.,,, .. ... ........... .........~,.. ,...., ...,,,.., ,, ,,......, ..,, .,~„ ..,~„~,.~~,~,,.,,,..~ ,,,~,u„~~~ ~..,,
de onderneming. Net als de economie, de staat en de kerk onderwerpt ook de school
zichzelf aan het 'permanent economisch tribunaal'. Haar functie ligt in het faciliteren van
leeromgevingen en het toegankelijk maken van hulpmiddelen die noodzakelijk zijn opdat
individuen vaardig zijn om te investeren in het zelf en zo een toegevoegde waarde of
kwaliteit geven aan het leven. Echter, deze nieuwe bestuurshouding betekent niet dat het
pastoraal-pedagogische regime verdwijnt. Het gaat hier alleen om een veranderde
werking. De expertise is geen vakinhoudelijke of omlijnde kennis in naam waarvan de
pastor leerlingen binnenleidt in de samenleving. Daar tegenover staat nu de pastor-
pedagoog die, in naam van het ondernemerschap, mensen faciliteert in het verwerven van
een individueel kapitaal waarmee ze een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen. Dit
kapitaa) of de 'expertise' van de school zijn leerprocessen en leeromgevingen waarmee de
leerling inzicht verwerft in zijn eigen zelfrealisatie, of beter: tewerkstelling. Dit willen we
duiden in het volgende punt.

2.2. De figuur van de ondernemende lerende

Om de actuele werking van de notie 'leren' te schetsen, gaan we eerst in op de werking
van 'leren' tot halverwege deze eeuw. Tot de jaren '70 gebeurt leren door
kennisoverdracht. Het is een productgericht leren waarbij kennis (b.v. informatie alsook
vaardigheden en attitudes) fungeert als het object van het leren. Kennis is de voorstelling
of representatie van de (ware) wereld. Door kennisoverdracht representeren leerkrachten
(een deel van) deze ware of werkelijke wereld.367 Zo werden kinderen langzaam vertrouwd
gemaakt met de wereld. Het overdragen van kennis of leren hod als doel de initiatie van
kinderen in de wereld. Onderwijs is kinderen initiëren in de (bestaande) werkelijkheid of
orde. Deze werkelijkheid is de wereld van de volwassenheid. Leren als het overdragen van

366 De website van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) is helemaol gericht
op het aanbieden van opleidingen of het ter beschikking stellen van educatieve ruimten waardoor mensen hun
eigen kapitaol kunnen opwaarderen en veredelen met als effect de eigen inzetbaarheid of tewerkstelling ervan te
verhogen. Het aanbieden van opleidingscheques aan mensen die het eigen kapitaol willen veredelen is een
voorbeeld van de faciliterende rol van de overheid.
367 De verschillende vokinhouden, zo zouden we kunnen zeggen, representeren of geven eIk een deel of
voorstelling van deze wereld. Het curricu~um of de leerstof staat in relatie tot de te representeren wereld.
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kennis en het opnemen van kennis is een handeling die aangrijpt op een onmondig kind
met als doel het kind groot te brengen; het binnen te leiden in de ware volwassen-wereld.

Productgericht leren veronderstelt dus twee aspecten: een object of kennis enerzijds en een

handeling of didactiek anderzijds. Kennis kunnen we hier duiden als de voorstelling van de
wereld die men wil presenteren. Het gaat hier over een omlijnde kennis van wat dé wereld
is. Kennis stelt niet een wereld voor, maar dé wereld: de wereld waarin handelen betekenis

en zin krijgt. Daarom gaat het ook maar om één ware wereld waarin kinderen geïnitieerd

worden. Welke kennis moet overgedragen worden en hoe dat moet gebeuren zijn twee
aspecten die we eerder aangaven als de pedagogische problematiek. Enerzijds gaat het

over het arsenaal van technieken en instrumenten of kortweg: de didactiek of inethode.

Het is het arsenaal van technieken dat ingezet wordt opdat het individu zichzelf kan sturen
tot een deugdzaam, redelijk, zelfstandig en sociaal wezen. Vanaf de 19de eeuw, zo hebben
we eerder gezien, levert ook de psychologie en de onderwijskunde bijdragen aan dit
arsenaal van bestuursvormen. Denk hierbij aan de ontwikkelingspsychologie van Piaget,

de existentiële psychologie van Kouwer, de bewustzijns- en associatiepsychologie van
Herbart. In tegenstelling tot de psychologie (in het bijzonder de ontwikkelingspsychologie)
houdt de pedagogiek zich bezig met de voorstelling of het doel van de opvoeding. Deze

voorstelling, het opvoedingdoel, hebben we geduid vanuit het bestuursweten. Immers, de
reflectie over de wereld, het object van de pedagogiek, gaat niet uit van een interne

(wijsgerige of inhoudelijke) logica maar laat zich verklaren vanuit de verschillende
bestuursregimes. Verschuivingen in het opvoedingsdoel hebben we geduid vanuit het
pastoraal-pedagogisch regime, met name de pastor-pedagoog die bestuurt in naam van
de 'samenleving'. Tot de jaren '70 heeft 'leren' de betekenis van het overdragen van

kennis met als doel het kind te initiëren in de bestaande wereld van volwassenen. Deze
handeling heeff plaats binnen een bepaalde tijd en ruimte. Het heeft een begin en een
einde. Het grijpt aan op het kind en stopt eens het opvoedingdoel bereikt is in de

volwassen-heid. Leren behelst de tijd tussen kind-zijn en volwassenheid binnen een

bepaalde ruimte; 'leren is schoolse tijd'.
Als effect van de kennissamenleving of informatiemaatschappij (informotion societ}~

gaat 'leren' niet meer uit van kennisoverdracht, maar van het verwerven van informatie
(ocquisition of information). "The reason is that an information society is still not an
informed society." (van der Zee 1996, 164; cf. de Grooff 1996, 65-bb). Wat er circuleert,

is een veelheid aan informatie, gegevens en data die op zich nog geen betekenis hebben.
Wat geleerd moet worden, zijn de vaardigheden, competenties en kennis om deze
grondstoffen om te zetten in een bruikbaar product of kapitaal. "an important linking

operation is needed which enables us to make our own sense out of information. The

word learning guarantees this sort of linking operation." (van de Zee 1996, 164-165).
Onder het actuele pedagogische regime treedt er een ander besef van leren op. Leren is
het omzetten van informatie in 'betekenis(sen)'. Dit procesmatige en constructieve leren

kennen we als 'leren leren'. In deze activiteit van kennisconstructie worden kennis en
kunde niet geabsorbeerd maar geconstrueerd (Masschelein 8~ Simons 2003, 12-13). Het

leerproces verloopt efficiënt als leerlingen beschikken over zogenaamde meta-cognitieve

of sturende vaardigheden naar het eigen leren toe: het ontwikkelen van deze
vaardigheden impliceert dat men zelfstandig kan leren of kennis kan construeren (en zoals
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we verder zullen zien, dus ook zelfstandig kan leven). Het gaat hier om een activiteit
waarin men grondstoffen (b.v. gegevens, informatie, data) op een bepaalde manier bij
elkaar brengt zodat het een kwaliteitsvol product oplevert. Want kwaliteit is niet intern aan
het product maar extern: een product is niet op zich een kwaliteitsproduct, maar krijgt pas
waarde als het tewerkgesteld kan worden. Belangrijker dan het product is hier het
productie- of leerproces. In het telkens herhalen van de activiteit van het leren, verwerven
leerlingen de vaardigheden die nodig zijn voor het omzetten van grondstoffen
(construeren) in kwaliteitsvolle kennis of producten. Deze vaardigheden en attitudes
bevorderen het vermogen tot leren. Leren leren is het verwerven of aanleren van een
krachtig leervermogen. Dit leervermogen is niets anders dan het vermogen dat het zelf in
staat stelt zijn~haar eigen leerproces te sturen. Niet de kennis wordt aangeleerd of
nvPrnP(1rnnPm m~nr hPt varmnnPn nm ~olfcinnriin ~iin cinan Iccrnrnrcc n{ nrr~~~irt~cnrra-cc-~-~a--.-.~-.., ........ ..... .,.....-~.-.. ..... ~ ..............y.-.~...,.y.,....,,,.r,....,.....,~ r,~,,......~..,~..~.,....,..

te sturen. Kortom, leren is leren vaardig zijn om informatie om te zetten in betekenis en dit
een leven lang.

De vier componenten van vaardig leren, denken en probleemoplossen zijn, aldus
de onderwijskundige E. De Corte, een goed georganiseerd en flexibel toegankelijk
domeinspecifiek kennisbestand, heuristische methoden, metacognitieve vaardigheden en
affectieve aspecten (De Corte 1996, 146-147). Naast de informatie betreft vaardigheid
ook, aldus De Corte, de verstandige en planmatige zoekstrategieën voor probleemanalyse
en probleemtransformatie die de kans op het vinden van de oplossing verhogen, zonder
evenwel de garantie daartoe te bieden. Een bijzondere aandacht gaat uit naar de
metacognitieve vaardigheden en de affectieve aspeden. De affectieve aspecten betreffen
de overtuigingen en attitudes, motieven en emoties die bij de lerende opgeroepen worden
tijdens het leerproces. Deze overtuiging verwijst naar het subjectieve beeld dat de lerende
heeft ten opzichte van het leerproces en heeft een sterke invloed op de duur, intensiteit van
de inzet en inspanning van leeractiviteiten. In de metacognitieve vaardigheden kunnen we
met De Corte twee aspecten onderscheiden: enerzijds de kennis van het eigen cognitief
functioneren (mogelijkheden en beperkingen), anderzijds de activiteiten met betrekking tot
het sturen en organiseren van de eigen denk- en leerprocessen (-zelfregulatie-
mechanismen). Het gaat hier om zelfregulatiestrategieën of cognitieve processen waarmee
lerenden hun eigen cognitieve processen plannen, bewaken, toetsen, diagnosticeren en
sturen. Leren leren gaat uit van 'de (eer- en onderwijspsychologie (en de erbij aansluitende
didactieken) nieuwe technieken en procedures, nieuwe beoordelings- en evaluatie-
instrumenten ontwikkelen die het mogelijk maken om het leren te laten aansluiten bij de
individuele leerbehoeften en vaardigheden en die dit toelaten leren en evalueren
("assessment") te integreren." (Masschelein á Simons 2003, 14). Deze technieken maken
het leerproces inzichtelijk en beoordelen de zelfsturing: ze helpen de lerende er achter te
komen welke zijn~haar zwakke en sterke kanten zijn, welke leerbehoeften en noden vervuld
zijn en welke nog niet, welke nieuwe leerdoelen vooropgesteld kunnen worden, enz.
Voorbeelden van dergelijke technieken zijn o.a. functioneringsgesprekken, zelf-
evaluatietechnieken, portfolio's of logboeken. In feite gaat het hier om instrumenten die
bijdragen aan de 'zelfkennis' van het individu: het in kaart brengen van de eigen
leerbehoeften en tekorten, van de noden en verwachtingen.

265



Dit 'zelfgestuurd leren' beoogt dat de lerende zelf verantwoordelijk is voor het

eigen leerproces en dat deze niet alleen zelfstandig een begin kan maken aan het

leerproces, maar tevens op een verantwoorde manier problemen oplost en zijn

leerbehoeften vervult. Zelfgestuurd leren veronderstelt vaardigheden die

probleemoplossend werken: zelfstandig en verantwoord problemen oplossen die van

buiten af of door de leerling zelf aangebracht worden. "Probleemoplossingsvaardigheden
moeten de kans hebben zich te ontwikkelen aan de hand van problemen die verbonden

zijn met persoonlijke motieven, of het nu gaat om racisme, criminaliteit,
milieuverontreiniging, oorlog en agressie, dan wel problemen met betrekking tot huwelijk

en gezin." (Bruner 1971, 133). De leefwereld van de lerende is in het actuele

pedagogische regime niet alleen een knooppunt voor een ondenvijsleerproces maar

maken zelf deel uit van het leerproces van de lerende. Deze gedachte willen we kort
uiteenzetten. De individuele leerling is zichtbaar (en zegbaar) vanuit het pedagogische

regime zelf: als iemand die nood heeft aan leiding ('zorg') om een bepaalde relatie tot het

zelf te kunnen aannemen. Zo verschijnt het kind in de 17de en 18de eeuw als iemand die

zich nog niet op een nette, deugdzame en zedelijke wijze kan gedragen. Het kind is

degene die de ervaring van deugdelijkheid mist en daarom opgevoed wordt. Onder het

liberale regime wordt het kind geproblematiseerd vanuit het normale. Of liever: als

iemand die moet 'leren' om over zichzelf te reflecteren als iemand die keuzen kan maken

en verantwoordelijk is voor de eigen persoonsontwikkeling, een ontwikkeling die afgeleid

wordt van het opvoedingsdoel of de 'wereld'. Spreken en denken over de persoon(lijkheid)

van de leerling stelt zich als een problematiseringsvorm: het kind is iemand die de ervaring

van een ten volle ontwikkelde persoon nog moet worden bijgebracht. De aandacht voor

de leefwereld van het kind, ontleent op het einde van de 19de eeuw en begin 20s'e eeuw

zijn waarde aan de sociale samenleving. De ervaringen van elke leerling krijgen onder dit

regime betekenis tegenover de sociale expertise: met name in zoverre de leerling nog

geen sociaal individu is, dat wil zeggen, dit besef of deze ervaring van een sociaal mens

nog mist. De leefwereld van de individuele leerling ontleent tot de jaren '70 zijn betekenis

aan de orde. De redenering is dat scholing, de pastoraal-pedagogische discipline maar

werkt en aangrijpt op een kind dat nog niet in staat is zichzelf te sturen als een

deugdzaam, moreel, zelfstandig of sociaal wezen.3óa Van het moment immers dat aan het

kind deze ervaring of dit besef is bijgebracht, stopt de opvoeding: het kind staat dan niet

meer buiten de 'wereld' maar kan er aan deelnemen.
Vanaf de jaren '70 komt er een psychologische en therapeutische beweging op

gang die de mens duidt als een zelf. Dit zelf is de mens als permanent beginneling in een

communicatief proces. De lerende verschijnt niet vanuit de rationaliteit in naam waarvan

de pastor-leerkracht bestuurt, maar vanuit de algemene ervaring als beginneling.

Lerenden zijn beginnelingen. Deze 'beginsituatie' van de lerende is het aangrijpingspunt

voor het actuele pastoraal-pedagogische regime. ln het actuele pastoraal-pedagogisch

regime verschijnt de leerling dus niet vanuit de 'orde' maar vanuit zijn beginsituatie. Deze

'~ Aan deze pastoraal-pedogogische discipline ontleent de ontwikkelingspychologie zijn betekenis: "En zo is de
klassieke ontwikkelingspsychologie, aan te duiden als de Rousseau-Piaget-traditie, een tekort-theone: deze
ontwikkelingspsychologie geeft aon wat het kind in contrast met de volwassene allemaal nog niet kan." (Koops
2000, 54).
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beginsituatie van het zelf is het aangrijpingspunt voor de leerkracht en het beginpunt van
waaruit de lerende het eigen leerproces kan aanvangen. Of, het leerproces kan
aanvangen wanneer de lerende op eigen initiatief een diagnose opstelt van leerbehoeften,
leerdoelen formuleert, menselijke en materiële hulpmiddelen voor het leren identificeert,
gepaste leerstrategieën kiest en impiementeert en de leerresultaten evalueert ( Simons
2003, 2ó2).369 De 'pedagogische hulp' die bestuurt doorheen de 'wil tot kwaliteit' slaat op
een krachtig aangrijpen op de lerende in zijn beginsituatie. Op eigen initiatief moet de
lerende immers zijn eigen beginsituatie in kaart kunnen brengen. Deze zelfkennis
optimaliseert een efficiënt leerproces. Hier is sprake van een nieuw pedagogisch
probleem: leren is maar mogelijk als de leerling zelf de verantwoordelijkheid wil opnemen
voor het eigen leerproces. Motivatie is daarom steeds zelfmotivatie. De bekwaamheid
waaï~iicc dc ieïendc kuii rcficCtcrcii avcí hci Zcif cii ZcifkcnniS 'rc~rrCrft, b~paalt tC`.'.~,nS d~

kracht van het leerproces. Immers, de lerende die in staat is telkens weer nieuwe
leerdoelen op te stellen voor het zelf, is ook degene met een krachtig, efficiënt en effectief
leerproces: het ondernemende zelf.

In dit actuele pastoraal-pedagogische regime is dus geen sprake van een passief
ontvangen van kennis maar van een hoge activiteit van leren leren. Leren veronderstelt
een adieve participatie aan de eigen zelfrealisatie. Leren is een proces dat niet alleen
aanvangt bij het eigen zelf, maar tevens door het zelf getraind en beoefend wordt. In het
actuele pedagogische regime staat de individuele leerling centraal vanuit zijn beginsituatie
(eigen leerbehoeften) en diens zelfsturende houding naar het eigen leerproces. Deze
actieve en ondernemende lerende staat tegenover de school als een 'klant' die behoefte
heeft aan leerprocessen en leeromgevingen ( met als inzet de tewerkstelling van het zelf) en
niet meer als een 'kind' tegenover de wereld van volwassenen. Kennis zijn de
vaardigheden, competenties en informatie waarmee de lerende in staat gesteld wordt
zelfstandig te leren. Basisvorming heeft betrekking op deze kennis, dit is wat iedereen zou
moeten leren om in de samenleving volwaardige levenskansen te krijgen ( Elchardus e.a.
1994, 143). In de eindtermen (soc~es de compétence~ wordt deze kennis vastgelegd en
gegarandeerd. Daarin bestaat de faciliterende houding van de school en de leerkracht.

2.3. De figuur van de leer-kracht

Onder het actuele bestuursregime verschijnt de school niet meer als een instituut dat
'kinderen' initieert in de samenleving maar als een leverancier van kennis, dit zijn
vaardigheden, competenties en kennis waarmee de lerende informatie en gegevens
productief kan maken. De school verschijnt vanuit het ondernemerschap als een
organisatie die een bepaald kapitaal levert waarin mensen kunnen investeren omwille van
de inzetbaarheid van het zelf. Deze relatie tussen onderwijs en onderneming impliceert
tevens een nieuwe bestuurshouding (Simons 2003, 322). Onderwijs wordt niet meer
gelegitimeerd door een hogere instantie die met kennis van zaken kinderen binnenleidt in

39 Leren als een effectief leerproces naar het beoogde (persoonlijke) doel, kunnen we met de onderwijskundige E.
De Corte duiden ols een "constructief, cumulatief, zelfgestuurd (of zelfregulerend), doelgericht (of intentioneel),
gesitueerd (of contextgebonden), cobperotief (of interactief), individueel verschillend proces van kennisverwerving,
betekenisgeving en vaardigheidsontwikkeling." (De Corte 1996, 149).
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een samenleving. Besturen is maar mogelijk vanuit een faciliterende rol: het investeren en
aanbieden van een kapitaal dat bijdraagt aan het ondernemend-zijn van mensen. Daarin
ligt de relatie tussen onderwijs en onderneming: onderwijs (dat niet alleen beperkt is tot de
school) draagt bij aan de ondernemerszin van mensen door het leveren van een kapitaal
waardoor mensen kunnen investeren in het zelf en zo betekenis geven aan het zelf. Dat
kapitaal waarin de school investeert, is de 'zelfsturende houding' naar het eigen
leerproces of het ondernemend omgaan met het zelf. Het gaat hier om het faciliteren van
hulpmiddelen als leerprocessen en het toegankelijk maken van leeromgevingen waarin het
ondernemerschap geoefend of getraind wordt. Krachtige leeromgevingen kunnen het
leerproces versnellen. Deze omgevingen denken is de grote uitdaging voor
onderwijskundigen vandaag. Twee principes zijn hier oriënterend, aldus de
onderwijskundige E. De Corte: "Krachtige leeromgevingen zijn gericht op de
ondersteuning van constructieve processen; dit zelfstandig verwerven en opbouwen van
kennis en vaardigheden kan evenwel gemedieerd en begeleid worden door adequate
interventies en onderstevning." En verder: "Meer concreet betekent dit dat krachtige
leeromgevingen worden gekenmerkt door een goed evenwicht tussen enerzijds het
zelfstandig exploreren door de (eerlingen van projecten en leertaken en anderzijds het
bieden van voldoende systematische begeleiding, rekening houdend met de individuele
verschillen tussen de leerlingen inzake bekwaamheid, behoefte en motivatie. Verder
moeten deze constructieve leerprocessen bij voorkeur ingebed worden in contexten die rijk
zijn aan hulpbronnen en leermaterialen, die ruimte bieden voor sociale interactie en die
een zekere authenticiteit bezitten. Dit laatste betekent dat deze contexten, in de mate van
het mogelijke, representatief moeten zijn voor toekomstige situaties waarin leerlingen zich
zullen bevinden. Daar zowel domeinspecifieke kennis als meer strategische componenten
van heuristische en metacognitieve aard een cruciale en complementaire rol spelen in
vaardig leren en denken, is het aangewezen om algemene denk-en leervaardigheden aan
te leren ingebed in de diverse inhoudsrijke domeinen." (De Corte 1996, 152). Krachtige
leeromgevingen ondersteunen het leerproces. In dit leerproces verschijnt de leer-kracht als
'facilitator'.370 Deze is niet aanwezig als een externe instantie -de leerkracht staat niet
tegenover de leerling als object van pastorale 'zorg' (pedagogische hulp) - maar als een
begeleider naast de leerling als subject van het leerproces. Hij faciliteert het leerproces van
de lerende. De begeleiding is maar efficiënt en effectief als de leerkracht zich zo goed
mogelijk probeert aan te passen aan het leerpoces. Dit veronderstelt een minimale
onderbreking van de docent in de activiteit van de lerende.

Het faciliteren van een krachtige leeromgeving waarin leerprocessen mogelijk zijn,
is de functie van de school. Dat drukt de 'leer-kracht' uit. De figuur van de leer-kracht
getuigt dat de leer-kracht een fundamenteel aspect is van dit 'leerproces'. Door de leer-

"o Deze faciliterende houding heeft betrekking op verschillende methoden: modelleren (observeren van een expert
door de leerling), coachen (leerkracht observeert de leerling tijdens de uitvoering von een taok, geeft
aanwijzingen, suggesties en feedback), rechtstreeks helpen (scolfolding, geven von directe ondersteuning bij de
uitvoering van een toak), explicitering (oAiculation, lerende stimuleren in het venvoorden van kennis en
oplossingsprocedures om ze als het ware zichtbaar te maken), reflectie (de metocognitieve activiteit die de lerende
ertoe brengt de eigen stategieën en oplossingsprocessen te confronteren met de ideeën en werkwijzen van experts
en medelerenden), exploratie (verhogen van de autonomie en ontdekken en definiëren van nieuwe problemen) en
generoliseren (transfer von kennis en vaardigheden naar ondere domeinen). (De Corte 1996, 153).
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kracht wordt het leerproces in gang gezet en verschijnt de wereld als een krachtige
leeromgeving met tal van leerkansen. De leer-kracht bevordert het ondernemerschap door
mensen aan te spreken op hun zelf-standigheid. Autonomie of zelfstandigheid verschijnt
hier als een gegeven (een recht): men gaat ervan uit dat de lerende in staat is de
behoeften en noden van het zelf in kaart te brengen en op zoek te gaan naar de vervulling
ervan in de wereld, dit is de communicatie. Leerdoelen zijn steeds persoonlijke doelen die
met de hulp van de leer-kracht bevredigd kunnen worden. Leer-kracht slaat hier letterlijk
op het kijken naar de wereld met een 'ondernemende' blik. Deze blik is de kracht of het
vermogen waarmee lerenden in staat gesteld worden het zelf te zien als iets waarin
voortdurend geïnvesteerd moet worden en de 'werkelijkheid' te zien als een leeromgeving,
met name als iets waar altijd en overal leerkansen zitten. De leer-kracht roept op dat er in
elke omgevina een leer-knnc zit. HPt F,Ptreden ,,,,, de~., ,,;.~g2vingcii vf iiet'rrCrkefi
betekent een voortdurend investeren in het zelf. Want de werkelijkheid, zo hebben we
eerder gesteld, is niets anders dan een productieve ruimte, met name een ruimte van
(ruwe) grondstoffen zoals informatie die in een productieproces opgewaardeerd kunnen
worden. Maar ook als een ruimte waarin we kunnen communiceren, netwerken en
informatie aan elkaar kunnen uitwisselen met als doel onze eigen identiteit te versterken.
Het is een krachtige omgeving ten dienste van onze eigen productiviteit en inzetbaarheid.
Denk hier bijvoorbeeld aan het gebruik van ICT in het onderwijs.

Door aan lerenden de toegang te verlenen tot dit informatie-en
communicatienetwerk krijgen zij toegang tot grondstoffen (gegevens en data) die zij, mits
de juiste vaardigheden en competenties, kunnen construeren tot een waardevol product of
kennis. Via deze netwerken wordt op een zeer efficiënte en effectieve wijze informatie
verspreid, alsook communicatie gangbaar gemaakt.37 Een ondernemende school bestaat
dan maar bij gratie van krachtige leer-omgevingen, dit zijn krachtige en vitale begeleiders.
De deskundigheid van de leer-kracht ligt precies in dit krachtdadige vermogen, het
vermogen tot het in gang zetten van een leerproces bij elk lerende. Deze deskundigheid
wordt uitgedrukt in de notie 'academisch en professioneel leiderschap'. Onderwijs wordt
niet meer gedacht vanuit de autoriteit van leerkrachten, docenten, onderwijzers of
hoogleraren, dit is hun expertise of vakinhoudelijke kennis. Onderwijs geven of doceren is
maar mogelijk vanuit een professioneel leiderschap: dit is de deskundigheid of de
vaardigheden, competenties en kennis die iemand in staat stellen een leerproces te
faciliteren of te begeleiden. "In plaats van de voornaamste, indien niet de enige bron van

37 Dat ICT precies het meedelen en verspreiden von informatie en gegevens als doel heeft, willen we kort
aantonen door in te goan op het gebruik van de PowerPoint vanuit het klassieke krijtbordgebruik. In het
pedagogische regime is het krijtbord een hulpmiddel in de overdracht van kennis en kennisverwerving. Het
bordschema is de samenvatting van de leerstof. De opbouw van dit bordschema verliep analoog met het
overbrengen van de kennis of de uitleg van de leerkracht. Of omgekeerd, het bordschema en de uitleg van de
leerkracht zijn hulpmiddelen bij het handboek, het compendium van de over te dragen kennis of leerstof. Een
PowerPoint is een visualisatietechniek die als ondersteuning gebruikt kan worden bij het geven von een
presentatie. Wat men presenteert, is niet kennis als leerstof, maar kennis ols product, d.i. een manier van het
betekenisvol samenbrengen van informotie en gegevens. In een PowerPoint worden deze gegevens en informatie
op een visuele manier uiteengezet. Belangrijk is de vorm: het visueel weergeven van de informatie. Maor een
PowerPoint presenteert zelf niets, het betekent op zich niets. Het is maar door de presentator dat deze informatie in
een betekenisvol geheel gezet wordt. Eens de presentatie en presentator wegvallen, kan de informatie, de dato en
de gegevens weer als grondstof dienen om op een andere manier tot een nieuwe kennis of betekenisvol produd
somengesteld te worden.

269



informatie, wordt de leraar als het ware een bevoorrechte deelnemer in de

leergemeenschap, die een intellectueel stimulerend klimaat schept, die leeradiviteiten en

probleemoplossingsprocessen modelleert, die uitdagende vragen stelt, die de leerling

feedback en hulp verstrekt waar nodig, en die de zelfsturing van het leren door de

leerlingen bevordert." (Ibid., 155).
Kortom, jn het actuele pastoraal-pedagogjsch regjme bestuurt de pastor-pedagoog

niet meer vanuit zijn hogere positie of inet kennis van zaken, maar vanuit zijn functie of het

academisch leiderschap. Daarmee hebben we niet willen zeggen dat leerkrachten geen

deskundigheid moeten hebben, doch dat de deskundigheid niet meer (alleen) slaat op de

vakinhoudelijk kennis, maar deze slechts bestaat bij gratie van de functie. Excellente

docenten zijn docenten die functioneren als leer-kracht. Zij hebben de vaardigheden,

competenties en kennis om lerenden te coachen in leerprocessen. Vorming betekent dat
leer-krachten deze deskundigheid of competentie in een school ter beschikking stellen aan

de leerlingen. "Een school is een professionele orgonisatie. Zo'n organisatie verenigt een

aantal 'specialisten' die hun individuele competentie rechtstreeks ter beschikking stellen

aan de klanten." (Van den Broeck 2002, 21). Professioneel en academisch leiderschap

verschijnt als een kwaliteit die bijdraagt aan het functioneren van de school. Van de school

hebben we gezegd dat ze een kapitaal levert waarmee lerenden zich zelf kunnen besturen.
Lerenden investeren tijd en geld in deze onderneming in ruil voor dit kapitaal. Opdat het

leerproces optimaal kan verlopen, dient er een leerovereenkomst, in de vorm van een

contract tussen de leerkracht en de lerende, te worden afgesloten. 372 "Deze
leerovereenkomst moet beschouwd worden als het resultaat van een onderhandeling

tussen twee onafhankelijke en autonome partners.i373 (Masschelein á Simons 2003, 15).

Hier is geen sprake van een leerkracht die onderwijst enerzijds en 'het te onderrichten

object' anderzijds. Maar van een begeleider die autonoom zijn diensten aanbiedt aan de

individuele leerling met het oog op een zo efficiënt mogelijk leerproces.374 Deze is in

"' Er zijn verschillende soorten van coniracten die de lerende met de instelling kan afsluiten. In het lexicon van de

Associatie K.U.Leuven in Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen diplomacontract, creditcontract en

een examencontract: "a) een diplomocontract: in dat geval schrijff iemand zich in ols een volwaardig student met

het oog op het beholen van een diploma. Hij~zij krijgt alle plichten van een student, maar vooral ook de

volwaardige rechten. Hij~zij kan dus beroep doen op alle vormen van ondersteuning en ook alle materiële
voorzieningen (bib, informatica); b) een creditcontract: ín dat geval schrijft iemand zich slechts in met het oog op
het behalen van een creditbewijs voor specifieke opleidingsonderdelen. Die credits kan hij~zij eventueel later nog
valoriseren voor een volwaardige opleiding als hij~zij doar nog behoefte oan zou hebben; c) een examencontract:
in dat geval wenst iemand zich enkel te registreren voor het afleggen van examens. Via die formule kon hijlzij

zowel proberen een volledig diploma te behalen als enkel credits voor ofzonderlijke opleidingsonderdelen te

behalen. Hij~zij mag in dit geval wel examens afleggen, maar engageert zich om zelf de nodige kennis te

verwerven zonder beroep te doen op de verdere ondersteuning en infrastruduur von de instelling. Waar nodig zal

de instelling vervangende vormen van toetsing moeten voorzien."
33 Of, zoals een studente het zegt: 'Je maokt een soort deal met de universiteit: je betaalt geld, daar krijg je
kennis voor. Aan het begin von de opleiding heeft de universiteit gezegd: 'Dit is de opleiding Nederlands recht,
daar heb je vier jaar voor nodig.' Dan hebben ze ook de verantwoordelijkheid om me in ieder geval de
mogelijkheid te geven om de studie in vier jaar te behalen." Toen de universiteit hoar studietrajed in de war

stuurde door ongepland in een tweede semester te veel vakken in te richten en ze vreesde voor een
studievertraging, deelde ze het volgende mee: "Er is een regeling dot je geld kunt eisen van de universiteit

wanneer jouw studievertroging haar schuld is. Daar zou ik zeker gebruik van maken." (Univers 2003, 8).
"" Verhelderend is het onderscheid tussen studietraject, opleiding en modeltraject. Met de term 'leerproces' willen
we venvijzen naar het leren als een permanent proces. Het studietraject is een leerproces dat plaatsvindt binnen
een onderwijsinstelling. Het heefi betrekking op de wijze woarop de studie georganiseerd wordt. Het modeltraject

is een voorbeeld van een wijze waarop de lerende een studie kan organiseren. Een opleiding is het geheel van
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letterlijke zin de leer-kracht: hij dient kracht te geven aan het individuele leerproces. De
leerling is een autonome en zelfstandige partner die, gebrujk makend van de diensten van
de begeleider, zijn eigen leerproces aanleert om het ook zelf te kunnen sturen. Onderwijs
is in deze wijze van de school geen klassikaal gebeuren, maar wordt gedacht vanuit het
perspectief van de ontwikkeling van het zelf ('gehele persoon'). Of, zoals Masschelein en
Simons het uitdrukken: "De school verschijnt hier als een onderneming; met de figuur van
de leerling als een ondernemend en zelfstandig subject, de figuur van de leerkracht als
facilitator en inrichter van de leeromgeving en de figuur van de onderwijsgevende als
aanbieder van diensten en leerovereenkomsten." (Masschelein á Simons 2003, 16).

2.4. Besluit

'Leren leren' is het leren van een leervermogen waarmee de lerende het eigen zelf kan
sturen als een onderneming. Voor het ondernemende zelf is leren 'levenslang leren': eens
het eeuwig voortdurend leerproces in gang is gezet, kent het geen einde meer. Het is een
steeds verder kabbelend proces met als doel de investering en de productie van leven. De
lerende wordt aangesproken als een 'zelf' dat het begin vormt van het eigen leren.
Autonomie of zelfstandigheid verschijnt hier als een recht: men gaat ervan uit dat de
leerlingen in staat zijn (mits ondersteuning) hun eigen behoeften in kaart te brengen en op
zoek te gaan naar de vervulling ervan in de wereld. Verantwoordelijk voor de productie
van het eigen geluk is niemand anders dan de mens zelf. Eenmaal een leerkapitaal is
verworven, kan het zelf zelfstandig het eigen leerproces sturen. De wereld verschijnt hier
als een vermogen waarin men kan investeren. Echter, als mensen investeren in andere
producten of zelven, dan moeten ze een toegevoegde waarde of kwaliteit hebben.
Kwaliteit als toegevoegde waarde is niet alleen een eigenwaarde die zich aftekent binnen
de communicatie, maar ook een meenvaarde van het ene zelf tegenover het andere zelf.
Vanuit het ondernemerschap en weloverwogen persoonlijke keuzen, verschijnt kwaliteit als
een toegevoegde waarde voor het zelf. De vraag is echter of er nog een verschil is tussen
'leven' en 'leren'. Want, zo stelt Simons: wie men is, is men op basis van wat men geleerd
heeft en indien men 'zelfstandig' leert, komt men tot een zelfstandig leven. Zo kunnen we
stellen dat 'leren' vandaag niet enkel betrekking heeft op wat gebeurt binnen bepaalde
pedagogische contexten zoals de school en het gezin. Noch is het iets dat enkel gebonden
is aan bepaalde leeftijden en een eindpunt kent met de volwassenheid.375 Met Simons
stellen we dat in bestuurlijke zin 'leren' wordt voorgesteld als iets dat fundamenteel is voor
het leven: het leervermogen en leerproces is fundamenteel voor het mens-zijn. Waar we

(ondenvijs, leer, studie-) activiteiten die men moet doorlopen om bepoalde voardigheden, competenties, attitudes
en inzicht te verwerven. Aan elke opleiding zijn credils verbonden. Dit zijn studiepunten die men ontvangt als
bewijs voor de venvorven vaardigheden en competenties.
"s In zijn boekje Gemonkeerde volwossenheid (2000) stelt W. Koops dat de traditionele opvoeding, die
infantilisatie vooronderstelt, buiten werking is gesteld. "Kinderen zijn geen kinderen meer, maor gemonkeerde
volwassenen." (p. 77). Hij wijst op het 'tekort aan inzicht en realisatie van volwassenheid; ook de pedagogiek zelf
lijdt aan gemankeerde volwassenheid." (p.72). Onze stelling is echter dat het acfuele pedagogische regime deze
analyse niet meer toelaat. Het klassieke onderscheid tussen kind en volwassenheid is opgeheven als effecT van een
nieuwe bestuurlijkheid. Immers, ook de werking van de pedagogiek en de ontwikkelingspsychologie is onderheven
aan dit nieuwe regime.
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hier zijn ingegaan op het 'leren leren' en de 'wil tot kwaliteit' als strategie voor het

ondernemerschap, willen we nu het 'religieus leren' duiden als een voorbeeld van dit

'nieuwe leren'. De pastor-leerkracht bestuurt doorheen de 'wil tot identiteit'.

3. HET ACTUELE SPREKEN EN DENKEN OVER GODSDIENSTONDERWUS EN DE'WIL TOT IDENTITEIT'

In het actuele spreken en denken over de katholieke school en het godsdienstonderwijs

klinkt er een voortdurende bekommernis om 'identiteit'. Deze oproep om bekommerd te

zijn om onze identiteit heeft haast iets weg van een obsessie. Het is een gedachte die

permanent ons handelen volgt. Beter, de 'wil tot identiteit' is een strategie in het besturen

van het ondernemende zelf. Om dit in kaart te brengen willen we ingaan op de katholieke

school, in het bijzonder het godsdienstonderwijs. In een eerste punt wijden we ons aan

'morele vorming' als effect van deze nieuwe verbestuurlijking van de school. De

gerichtheid op het zelf gaat gepaard met het creëren van een nieuwe ruimte waarin de

mens waardevol kan handelen. Waardecommunicatie is de oplossing voor de noodzaak

aan morele vorming in een pluralistische samenleving en leren om vrijheid te garanderen

en te verzekeren. In een tweede punt brengen we het godsdienstonderwijs in kaart vanuit

het ondernemerschap als uitgangspunt. Het is een poging om zichtbaar te maken 'wie wij

zijn voor wie identiteit belangrijk is vandaag'. Hiervoor baseren we ons op een aantal

teksten waarin geschreven en gesproken wordt over het godsdienstondenvijs en de

katholieke school. De voornaamste teksten die we hier hanteren zijn leerplannen

godsdienstonderwijs en levensbeschouwing alsook beleidsdocumenten van bisschoppen

en het katholieke bureau voor onderwijs.376 Op te merken valt dat we deze teksten niet

aanhalen als een positie (binnen het netwerk) maar om een bepaald spreken en denken in

kaart te brengen dat ons vandaag interpelleert of oproept om ons op een bepaalde wijze

te gedragen. Dit regime, dat ons oproept identiteit te zien als een toegevoegde waarde

voor het zelf, heeft geen lokaliseerbare en te identificeren auteurs. Vandaar dat we ervan

uitgaan dat de leerplannen en (beleids)documenten die we hanteren om dit regime van

zelfsturing in kaart te brengen, geen auteurs hebben. Of beter, dat ze geschreven zijn door

iedereen maar niemand in het bijzonder.

36 Het gaat hier voor Nededand in het bijzonder over Een nieuw roomleerplan voor hel godsdiensfonderwijs op

katholieke scholen voor voorigezel onderwijs, Nederlandse Katholiek Schoolraad (NKSR), Brochure B, Den Haag,

1989, Raomleerplon voor Godsdienst~levensbeschouwing in hel Kotholieke CrM80 (2003),
Godsdienst~levensbeschouwing in de rweede Fase von hel Croortgezef Onderwijs voor Kotholiek Scholen von

HAliO en VWO (1998). Voor Vlaanderen: Leerplan rooms-koiholieke godsdienst voor het secundoir onderwijs in

lrloanderen, Brussel 1999, Het vok r-k. godsdienst in de scholen in liloonderen OB-07-96. Lrisieteksi von de

commissíe in opdrochf van de bisschoppen (Bijlage 1 bij het leerplan). Naast de leerplannen verwijzen we ook

naar andere (beleids)documenten van de Katholieke Bureau's in Vlaanderen (Vlaoms Secretariaat voor het

Katholiek Onderwijs (VSKO)) en Nederland (Nederlandse Katholieke SchoolRaad (NKSR), het Algemeen Bureou

voor Katholiek Onderwijs (ABKO) is per 1~08~04 opgeheven). Tot slot verwijzen we ook naar beleidsdocumenten

van de bisschoppen in Vlaanderen en Nederland, en af en toe naar het Algemeen Diredonum voor Cotechese

(1997) van de Congregatie voor de Clerus.
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3.1. Morele vorming of het ( op)waarderen van het zelf

Om de strategie van het godsdienstonderwijs in bestuurlijk perspectief in kaart te kunnen
brengen moeten we eerst ingaan op het statuut van 'leren'. Twee probleemvelden grijpen
we aan om het actuele statuut van het godsdienstonderwijs te duiden: de noodzaak aan
'morele vorming' in een plurale samenleving en het garanderen van vrijheid in een
veranderde samenleving. We schetsen ze hier kort om aan te geven dat pluraliteit enerzijds
en bevrijding anderzijds twee afzonderlijke probleemvelden zijn die allebei leiden tot
'moreel leren' als oplossing.

Vanaf de jaren '70 verschijnt de samenleving als een 'plurale samenleving'. Waar
we eerder gewezen hebben op een explosie aan kennis, gaat het hier in het bijzonder om
een veelheid aan verschillende waarden, normen, tradities en culturen. Kenmerkend voor
een plurale samenleving is dat de orde of de wereld haar betekenis niet meer ontleent aan
één overheersend of gezaghebbend kader. De verdwijning van het 'hemelse baldakijn'
(the socred conopy, P. Berger), de christelijke religie als een overkoepelend kader of het
einde van de 'grote verhalen' is het effect van een nieuw bestuursregime. In de plurale
samenleving is kennis niet meer verbonden met het 'grote verhaal': kennis is niet
geloofskennis noch de christelijke traditie. Kennis in een plurale samenleving wijst niet op
inhoudelijke kennis, maar op de vaardigheden die nodig zijn om om te gaan met de
pluraliteit. "Een behandeling van de religieuze interpretatie vanuit de joods-christelijke
traditie en haar boodschap van het Rijk Gods alleen volstaat niet meer. (...) De
sociologische reden daarvan is het besef van pluralisme op het gebied van waarden en
normen tussen en binnen continenten en landen, alsook het besef van de noodzaak van
systematische reflectie op dit pluralisme, zodat een permanente verantwoorde keuze op dit
terrein mogelijk is of mogelijk wordt. De moderne mens wordt steeds minder
gesocialiseerd in vanzeifsprekende verbanden waarin vanzelfsprekende waarden- en
normensystemen worden overgedragen; hij is verplicht tot het maken van keuzen." (van
der Ven 1982, 415). In een plurale samenleving is het niet meer'nuttig' om mensen in te
leiden in een traditie die aanspraak maakt op universaliteit en absoluutheid.37 Pluraliteit
veronderstelt namelijk een andere vorm van kennis. Onder kennis verstaan we niet (meer)
een universele of absolute traditie zoals de joods-christelijke traditie, maar de 'kunde of
vaardigheid om morele keuzen te maken'. Deze kennis veronderstelt een andere wijze van
leren. Morele vorming verschijnt hier als nieuwe wijze van leren. De noodzaak van morele
vorming ligt precies in het aanleren van een kunde, met name de 'morele competentie'.
"Morele competentie is een 'sociaal interactiecompetentie' (A. Maurer): de moreel
wordende persoon is in staat om een situatie te beoordelen vanuit het welzijn van
anderen-dan-zichzelf. Zijn~haar waarneming is bemiddeld door de aanwezigheid van
anderen. Hij~zij is in staat tot perspectiefwisseling en kan bewust het standpunt van een
ander innemen om een gefundeerd oordeel te vellen over wat hier en nu moet gedaan
worden." (Roebben 1997, 241). Deze morele competentie maakt het mogelijk om te

"' Het universaliteits- en absoluutheidskarakter van de christelijke traditie wordt niet geduid vanuit een interne
logica, maar vonuit een praktische probleem: de christelijke troditie kan~mog vandaag niet meer oanspraak
maken op universalisme of obsolutisme omdat het anders niet bestuurbaar is.

273



kunnen functioneren in een plurale samenleving. Mensen die echter deze competentie, het
maken van verantwoorde keuzen missen, kunnen zich niet bewegen in de pluraliteit.
Zonder deze competentie verdrinken ze in de veelheid van waarden en normen. Het
nalaten om jongeren te vormen in deze morele competentie door bijvoorbeeld enkel en
alleen maar de joods-christelijke traditie over te dragen, is zelfs gevaarlijk: het biedt aan
jongeren geen perspectief op leven en overleven, omdat ze niet in staat zijn weerstand te
bieden aan het 'waarderelativisme'. Ze missen de morele competentie om zelf, met inzicht
in de juistheid van waarden en normen, rekenschap af te leggen van het eigen morele
handelen. Immers, omdat lerenden in staat gesteld worden zelf rekenschap af te leggen
van het eigen morele handelen, kunnen ze bewegen in een pluraliteit. Beter: omdat de
morele competentie deze beweeglijkheid in een plurale samenleving mogelijk maakt,
verschijnt morele vorming als een oplossing en een noodzaak.

Morele vorming als het leren van een morele competentie veronderstelt dat de
lerende ze~fin staat gesteld wordt tot moreel leven. Het aangrijpen op een individu dat zelf
verantwoordelijkheid draagt voor het eigen morele handelen, garandeert en verzekert ook
vrijheid. De verzekerde vrijheid wordt tot uitdrukking gebracht in de autonomie-gedachte.
"Ethische autonomie gaat dus niet in de eerste plaats over inhouden, en heeft al helemaal
niets te maken met het slogan-achtige 'dat maak ik zelf wel uit', maar betreft veeleer het
statuut van het goede als zich-zelf opleggende eis tot menselijkheid." (Jans 1997, 229).
De autonome mens ziet zichzelf als een zelf in staat het eigen leven te waarderen. Dit
morele zelf kan door de morele bewustwording zich bewust worden van datgene wat hem
van het zelf vervreemdt. Het beheren van het eigen morele zelf betekent dat mensen in
staat gesteld worden aspecten die vervreemdend werken voor het zelf uit te filteren. De
moraal van het haalbare tekent zich hier af in het licht van het wenselijke. Als Bulckens
zegt dat het traditionele vormingsmodel, dat overwegend een op traditie en gezag
steunende waardeoverdracht inhield, het niet langer doet, dan betekent dat vanuit het
perspectief van bestuurlijkheid niet dat 'de traditie of het gezag geen waarde meer heeft'
maar dat dit spreken niet langer wenselijk is omdat het niet de vrijheid kan garanderen
van het zelf. ( Bulckens 1994, 405). Of anders, wil de moraalpedagogiek haar eigen
handelen nog een bestaansreden geven in de wereld, dan moet ze ingaan op dat wat
wenselijk is en bijdraagt aan de bevrijding van het zelf: het pedagogisch 'autoritaire'
spreken in naam van de christelijke traditie inleveren voor een bestuursvorm die het
morele zelf ondersteunt in het waarderen van het zelf. Want de 'oude' morele voming gaat
uit van de notie 'leren' waarin de leerling verschijnt als een object van het leerproces en is
daarom niet in staat de vrijheid van het individu te garanderen en te verzekeren in een
plurale samenleving. Het handelt niet naar de morele waarden en normen zoals die hem
zijn voorgezegd en aangereikt via de traditie, maar is iemand 'die om morele redenen de
juiste handelingen voltrekt en daarbij de juiste morele emoties ervaart." (Spiecker in
Bulckens 1994, 390). Het aangrijpen op de lerende als subject van het eigen leerproces
('Die wende zum Subjec~, J. Jans) is het effect van een nieuwe bestuursvorm die vrijheid
verzekert en garandeert in de plurale samenleving. In het godsdienstonderwijs wordt deze
veranderde bestuurshouding tot uitdrukking gebracht in het document Grond~ijnen voor
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een veinieuwde schoo~katechese (1964).37B Ujtgangspunt ligt ook hjer in het doorlichten
van het menselijke bestaan als heilshandelen Gods. Godsdienstonderricht is een dienst
aan de mens die zijn eigen openbaring als opdracht heeft. Vanuit deze rationaliteit
verschijnt de mens niet als een object van godsdienstpedagogisch handelen, maar als een
subject dat zelf (mits de nodige hulp) zijn eigen (morele) leven in beheer kan nemen.
Fundamenteel is dat betekenis en zingeving niet behoren tot de expertise van de pastor-
(eerkracht, maar geconstrueerd worden door het zelf. Deze constructieve activiteit, het
leren van zin en betekenis, willen we hier duiden ols dé expertise van de katholieke school,
in het bijzonder het godsdienstondenvijs. Deze bestuursvorm vertaalt zich in een nieuwe
moraalpedagogiek, met name in morele vorming. In wat volgt willen we deze morele
vorming duiden vanuit het actuele pedagogische regjme. Een regime dat aangrijpt op de
lerende als subject van het eigen morele leren (leven) en riP nnricriionctlcorlr. ht ;I;~ .. v., v.... .....,,,,, ,., .." ,
inspirator.

Omdat het overdragen of voor-zeggen van de christelijke moraal door de
godsdienstleerkracht geen garantie biedt voor vrije lerende die zelf het eigen leerproces wil
sturen, dient de godsdienstleerkracht een dienstverlenende houding in te nemen: hij staat
ten dienste van de eigen morele vorming van elke jongere. Deze houding wordt op
verschillende wijzen uitgedrukt, namelijk als inspirator, stimulator, gesprekspartner. De
autoritaire bestuurshouding gaat over in een houding van dienstbaarheid. Beter: de
opvoeder kan zijn eigen handelen maar 'legitimeren' vanuit een dienstbaarheid aan de
morele subjectwording van jongeren. Uitgangspunt is de concrete leefwereld van de
opgroeiende gelovige. Vanuit deze beginsituatie krijgt tevens de voornaamste doelstelling
van morele vorming betekenis, met name, de morele zelfstandigheid van de jonge mens.
In deze nieuwe bestuurshouding verschijnt de figuur van de leerling op een zeer specifieke
manier. Centraal staat de subjectiviteit van de leerling. "ledere ander vormingsconcept
doet afbreuk aan het inzicht, dat het de niet-reduceerbare vrijheid en verantwoordelijkheid
van de persoon van de leerling zelf is, die uitmaakt welk vormingsconcept hij doormaakt
en wenst door te maken en welk niet." (van der Ven 1982, 420). Morele vorming of het
leren van de morele competentie veronderstelt een zelfstandige leerling: een leerling die
zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen vorming, een zelfstandigheid die tot uitdrukking
wordt gebracht in de beginsituatie. Morele vorming als het aanleren van morele
vaardigheden, competenties en kennis grijpt aan op de beginsituatie van het zelf inet als
effect een individu dat in staat is op eigen kracht zijn morele attitude aan te passen aan de
situatie. Hier verschijnt de godsdienstdidactiek als de bestuurswijze van de lerende die
gericht is op het tot stand brengen van een nieuwe morele houding tot het zelf (eventueel
met hulp van de godsdienstleerkracht). Noties als 'waardeoverdracht',
'waardeverheldering', 'waardeontwikkeling', 'waardecommunicatie', 'waardeoriëntatie',
'waardestimulering', 'morele ontwikkeling' ontlenen a~~emaal hun betekenis aan dit

3e "catechese is doorlichten van het menselijk bestaan als een heilshandelen Gods. Zij spreekt over het menselijke
bestoan. Zij goat over 'de dingen die de jonge mensen meemaken en doen,' niet alleen in gebed en liturgie
'maar in hun leven van studie, spel, ontspanning en eventueel orbeid.' Zij doorlicht dat als een heilshandelen
Gods. 'Zij wil immers de mensen van onze tijd helpen hun eigen individuele en gemeenschappelijke levens-en
bestoansgeschiedenis te leren verstaan als een heilsgeschiedenis." (Cooreman 1974, 546; Grondlijnen 1964, 56-
57).
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nieuwe regime: het zijn methoden waardoor de lerende in staat wordt gesteld het eigen

morele handelen in eigen beheer te nemen.379 Dit willen we hier kort illustreren.
Waardeoverdracht is niet het overdragen van de universele en absolute christelijke

waarden en normen die leerlingen moeten interioriseren om toegang te krijgen tot de
geloofsgemeenschap en samenleving. De veelheid aan waarden en normen worden

opgevat als informatieve gegevens waarmee het zelf een zicht krijgt op de pluraliteit

('cultuur'). "Welnu, het maken van keuzen impliceert de aanwezigheid van een permanent

in beweging verkerende religieuze, respectievelijk levens- en wereldbeschouwelijke
'synopsis', voortkomend uit een intens gevoerde dialoog tussen de godsdiensten en

levens- en wereldbeschouwingen." (~bid., 415). Door het verstrekken van deze informatie

kan de lerende de juistheid van waarden en normen duiden; een keuze moken door zich

bepaalde waarden en normen toe te eigenen naargelang de morele situatie waarin men
verkeert. Waardeoverdracht als het verschaffen van informatie, betekent iets anders dan

het overdragen van één religieus referentiekader. Waar dit kader een interne betekenis

draagt, zijn waarden en normen hier lege begrippen die hun betekenis pas verkrijgen in de

situatie waar ze ingezet worden. Betekenis geven aan het eigen morele handelen

veronderstelt een pluraliteit aan waarden en normen, alsook het in beweging zijn van

godsdiensten en levensbeschouwingen. Maar deze dialoog tussen godsdiensten maakt

geen einde aan het eigen karakter of uniciteit. Want dat zou nu net afbreuk doen aan de

pluraliteit die hier precies verondersteld wordt, alsook verder verzekerd moet worden willen

mensen bestuurbaar zijn. Zij het dat de uniciteit en de betekenis niet meer gerelateerd zijn

aan de autoriteitsaanspraak of het universalisme van de christelijke moraal, maar aan de

bewustwording van de eigen moraal in dialoog met andere godsdiensten.
Waardeverheldering en waardeontwikkeling zijn gericht op de bewustwording en

ontwikkeling van eigen waarden en normen. Beide processen zien leren als het kiezen van

waarden, ze prijzen en verbinden met gevoelens om ze ten slotte te realiseren in het

handelen. Voor deze waardenontwikkeling kunnen we tevens verwijzen naar de
waarderingstheorie van de godsdienstpsycholoog H. Hermans waarbij waardeontwikkeling
omschreven wordt als de ontwikkeling van waarden door leerlingen een aantal

waarderingsprocessen te leren uitvoeren ( Hermans 1995, 488). Waardestimulering heeft

dan weer betrekking op het stimuleren van waarden in de ontwikkeling van bepaalde
waarden bij leerlingen: "het trainen van vaardigheden wordt verbonden met bepaalde

waarden, de docent draagt bepaalde waarden uit in zijn doceergedrag en in de keuze van

de leerstof." (Veugelers in Hermans 1995, 490). Tot slot kunnen we stellen dat ook de

noties waardecommunicatie en waardeoriëntatie hun betekenis ontlenen aan het actuele

pastoraal-pedagogische regime. "Waardeoriëntatie is het leren participeren aan de

communicatie omtrent de steeds verder gaande ontwikkeling en beantwoording van de

vraag welke waarden en normen in concrete situaties vanuit een ethische optiek tot

leidraad van het handelen dienen te worden genomen." ( van der Ven in Hermans 1995,

489). Hierbij moeten we opmerken dat de inzet van deze oriëntatie of communicatie niet

3'9 Vaak worden deze noties begrepen als verschillende benaderingswijzen van morele vorming. Zo maakt de
godsdienstpedagoog C. Hermans niet alleen een onderscheid tussen deze benaderingen von morele vorming,
maor brengt ze tevens in verband met de verschillende onderzoeksgroepen (in Nederland). ( Hermans 1995, 487-
490; cf. Bulckens 1994, 405-439).
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het naast elkaar laten bestaan is van verschillende opvattingen van wat al dan niet
nastrevenswaardig is, maar een argumenteren dat kan leiden tot een handeling waarvan
de juistheid ligt in de basis van de gehanteerde argumenten. De morele competentie is
precies de vaardigheid waardoor het zelf in staat is uit de veelheid van waarden en
normen een juiste keuze te maken die rekening houdt met alle, of toch zoveel mogelijk
facetten binnen de situatie die oproept tot moreel handelen.

Deze verschillende methoden dragen elk op eigen wijze bij tot het vaardig maken
van de lerende in het moreel handelen. Noodzakelijk voor het voltrekken van deze morele
vorming, d.i. het zelfbewust kiezen van moreel handelen, is het contact en de dialoog met
levensbeschouwingen en godsdiensten. Kennis is niet meer gerelateerd aan de
vakinhoudelijke expertise of de christelijke traditie, maar aan een morele competentie:
Ftl7is~{rac Larnon IAAieth R Ctarl~oll pf I~et ~glf4,o ~t k~eze„ ,.,,,, „~ar.J.,,. .,, ~ ....,,.. , ,.~~ „~~ ~~.,~~~~~~~.
Slechts door deze morele vaardigheden en competenties, zo hebben we eerder gesteld,
kan de mens zich bewegen in een plurale samenleving. Niet 'religieuze socialisatie' maar
ethisches Lernen is de beste garantie om vrijheid te blijven verzekeren en garanderen in
een plurale samenleving. Immers, individuen die hun eigen moraliteit zelfbewust kunnen
vormen, zijn tevens in staat om te gaan met pluraliteit. Morele vorming vraagt echter niet
om religieuze socialisatie. Met de theologe T. Andree kunnen we stellen dat socialisatie
gezien wordt als 'het ingroeien van een individu in een groter sociaal verband.' (Andree
1996, 1 1). Los van het feit hoe we dat ingroeien kunnen duiden - Andree spreekt hier over
een één-richtingsverkeer en een tweerichtingsverkeer - gaat onze aandacht uit naar de
notie 'socialisatie'. Socialisatie veronderstelt echter dat er nog sprake is van het 'sociale'.
In het actuele pastoraal-pedagogische regime is de vraag naar religieuze socialisatie niet
aan de orde: er is geen 'wereld' of `samenleving' waarin we geïnitieerd worden, noch een
universele en absolute traditie die vraagt om 'socialisatie'. Waar morele identiteit tot de
jaren '70 gerelateerd was aan een praktisch leven, onderworpen aan de morele waarden
en normen van het christendom, bestaat het besef aan morele identiteit vandaag maar bij
gratie van de eigen beweeglijkheid in een plurale samenleving. Door de participatie aan
de geloofsdialoog of geloofscommunicatie kunnen lerenden het zelf verwezenlijken als een
moreel individu: als iemand die in staat is moreel te handelen naargelang de situatie
waarin men zich bevindt. Morele identiteit is de meerwaarde van het individu dat investeert
in het (morele handelen van het) zelf. De aandacht voor geloofsdialoog in morele vorming
laat zich niet verklaren vanuit de socialisatie, doch vanuit het zelfbewuste morele individu:
slechts in dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen kan de leerling zijn
morele waarden en normen onder kritiek stellen, inzicht verwerven in andere waarden en
normen om zo het eigen morele zelf te verrijken. En omgekeerd, tot geloofsdialoog zijn
enkel moreel 'volwassen' individuen bekwaam, met name individuen die de morele
competentie hebben verworven waarmee ze vaardig zijn in moreel handelen.

Ook de notie religieuze volwassenheid, zoals we die terug vinden bij de
Amerikaanse sociaalpsycholoog L. Kohlberg, verschijnt als een effect van een
bestuursweten waarin niet het sociale maar de economische rationaliteit kenmerkend is. In
zijn waardeontwikkeling schetst hij de morele ontwikkeling van de mens op drie niveaus
waarbij hij fase 6 duidt als de religieuze volwassenheid. De drie groeiniveau's of levels van
morele ontwikkeling heeft Kohlberg als volgt beschreven: "Niveau I. Het rechtvaardigen
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van een moreel oordeel door een op zichzelf betrokken individu. Niveau II. Het niveau van
beoordeling van een algemene gedraging (instelling) of het rechtvaardigen van een
gedraging vanuit het standpunt van andere instellingen of vanuit het standpunt van een lid
van een gemeenschap. Niveau III. Het definiëren en rechtvaardigen van een morele

theorie van grondconcepten of beginselen vanuit een standpunt dat verschilt van het
standpunt ingenomen door een lid van een gevestigde gemeenschap." (Kohlberg in
Bulckens 1994, 423-424). Op dit laatste niveau, het postconventionele niveau of
principieel niveau gaat het om een moreel leven vanuit een subjectieve
verantwoordelijkheid, waarbij de mens zich in fase 5 nog oriënteert op een democratische
overeenkomst, sociaal contract of een vrije consensus, doet hij dat in fase 6 op
persoonlijke gewetensprincipes, gekenmerkt door noodzakelijkheid en algemeenheid
(Ibid., 424-425). Religieuze volwassenheid is een kenmerk van mensen die handelen zoals
beschreven staat in fase b: het zijn individuen die door hun morele competenties en
vaardigheden in staat zijn waarden en normen, die op zich geen betekenis (meer) hebben,
productief te maken. De juistheid van de waarden en normen is niet meer gegeven (door
bijvoorbeeld een traditie) maar ligt in concrete handelingen. Waarden en normen
ontlenen hun betekenis aan de morele geladenheid van de situatie. De casussen die
Kohlberg in zijn boek beschrijft zijn oefeningen in morele vaardigheid.3ao Moreel rijpe of
volwassen individuen beheren de morele competentie om waarden en normen concreet
gestalte te geven, d.i. de juiste waarden en normen in te zetten bij de gepaste situatie.
Voor deze morele ontwikkeling vormt de cognitieve ontwikkeling een noodzakelijke
voorwaarde. "Moral development has a cognitive core." (Kohlberg 1971, 43). De
cognitieve psychologie ( Bruner 1971, 39-49; cf. Piaget) geeft een bepaalde vorm aan de
expertise of het weten in deze morele vorming. In dit pedagogische weten vormt niet het

statische maar verandering een centraal thema. "De cognitieve psychologie begrijpt de
menselijke ziel als een complex systeem van informatie-verwerking. De informatie die uit
de omgeving komt, geeft niet onmiddellijk aanleiding tot een respons maar wordt steeds
bewerkt door kenvermogens en cognitieve processen ( zoals waarnemen, geheugen,
denken, redeneren, het oplossen van problemen)." (Simons 2003, 284). De cognitieve
psychologie toont aan dat morele 'kennis' niet verworven wordt, maar geconstrueerd

wordt. Net zoals een aantal vaardigheden vereist zijn om een handeling te verrichten, ook
zo moeten competenties verworven worden, wil men problemen kunnen oplossen, aldus
de psycholoog J.S. Bruner en hij vervolgt: "Deze opvatting berust op de veronderstelling
dat responsen niet worden 'verworven', maar actief worden opgebouwd of gegenereerd in
overeenstemming met een intentie of doel en een serie specificaties omtrent de wegen die
in een gegeven situatie tot dit doel kunnen leiden. Wanneer het leren van vaardigheden
aldus wordt opgevat, ligt de essentie ervan in het leren beheersen van een zo groot
mogelijke verscheidenheid aan manieren om een bepaald doel te bereiken: de vele
wegen die naar Rome leiden. Want in dat geval leren we velerlei adequate responsen op
te bouwen, op grond waarvan het mogelijk is de meest geschikte weg te bepalen die naar

3~ "Morele competentie veronderstelt niet alleen de capaciteit om een gefundeerd oordeel te vellen over een
concrete situatie, moar ook de gewetensvolle betrokkenheid van de 'insider'op die situatie, voordien en achteraf.
Het gaat om de oefening van een 'visie', een zienswijze die helpt om de morele geladenheid van een situatie
vooraf in te schatten, en die nadien aangeeft hoe concreet gehondeld kan worden." ( Roebben 1997, 240-241).
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het gestelde doel leidt." (Bruner 1971, 129). Kennis verschijnt hier niet als iets dat zomaar
verworven is, maar als de output van mentale processen. Leren is niet (meer)
'kennisverwerving' maar het construeren van kennis. Voor deze constructie zijn
vaardigheden, competentie en informatie nodig: met behulp van (morele) vaardigheden
kunnen waarden en normen ( informatie) geconstrueerd worden tot betekenisvolle gehelen
of kennis. Ze zijn waardevol en zinvol als ze ingezet worden in een concrete situatie die om
een bepaalde morele handeling vraagt. Waarden en normen zijn 'juiste' waarden en
normen als ze maar ingezet kunnen worden in die situaties waar ze van belang zijn.
Morele dilemma's en casussen dragen bij tot het vaardig worden in moreel handelen.
Maar morele volwassenheid komt maar echt tot stand door ook de belangen of
'gevoelens'van anderen in rekenschap te brengen. "Ethische vorming aan de hand van
morele dilemma's en casussen nlleen rirnnr~4 niat i~ij ~~t ~,alV,a„C;; , ~~a~,a ~~~- 'Mara~ncn. rrui OVK

nodig is, is morele opvoeding in de striktste zin van het woord: aanleren wat het betekent
(dit wil vooral zeggen: hoe het voelt) om geraakt te worden door het wel en wee van een
ander." ( Roebben 1995, 70). Wat hier zichtbaar wordt, is het morele handelen van
individuen. Het is de wijze waarop mensen hun morele competentie vaardig maken. Aan
deze vaardigheid ontlenen mensen ook hun morele identiteit.

Samenvattend kunnen we stellen dat morele vorming of vorming in waarden en
normen een effect is van de plurale samenleving. De lerende is zegbaar en zichtbaar
vanuit de plurale samenleving. Hierin wordt de mens getekend als iemand die de
competentie mist zelfstandig en bewust om te gaan met de veelheid aan waarden en
normen. De betekenis van morele vorming ligt in het 'produceren' van een morele
competentie waarmee mensen in staat gesteld worden om zelf het morele leerproces in
eigen beheer te nemen. Want een individu, dat de eigen morele houding kan veranderen
naargelang de situatie, kan tevens omgaan met morele veranderingen en pluraliteit.
Morele vorming is niet alleen het effect van een plurale samenleving, ze veronderstelt deze
ook en houdt ze in stand om te kunnen besturen. De katholieke school en haar morele
vorming, zo kunnen we stellen, vormt tevens een instrument voor de actieve welvaartsstoat.
Het zichzelf vormend morele individu als effect van het pastoraol-pedagogische milieu
grijpt de staat aan om haar welzijn en de welvaart te versterken. Burgerschap is geen
status, maar een wijze van functioneren dat morele volwassen individuen in praktijk
kunnen brengen. "Een deugdelijke burger is een persoon die beschikt over de nodige
dosis zelfkennis en in staat is tot zelfkritiek, doordat hij naar zichzelf kijkt vanuit het
gezichtspunt van anderen. Hij gunt het anderen dat ze van hem verschillen, hij kan
verdraagzaamheid opbrengen en respect voor de rechten van anderen. Hij is bereid en
ook bekwaam met alle medeburgers in overleg en onderhandeling te treden met het oog
op het bereiken van overeenstemming. Die overeenstemming, of dat redelijk vergelijk,
betreft niet een gemeenschappelijke definitie van het goede leven, want een definitie
daarvan bestaat alleen in meervoud, maar de gemeenschappelijk na te leven principes en
regels van rechtvaardigheid en vooronderstelt de bereidheid de daarbij overeengekomen
procedures van onpartijdigheid te volgen. Deugdelijke burgers zijn voldoende actieve en
alerte burgers. Ze betonen minstens in die mate belangstelling voor de zaken van
algemeen of publiek belang dat ze, ten eerste, de getroffen beslissingen en de goede
reden ervoor kunnen begrijpen en, ten tweede, bereid zijn van de ambtsdragers en
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beleidsmakers te eisen dat ze publieke verantwoording voor die beslissingen afleggen. Van
deugdelijke burgers mag verwacht worden dat ze zich inzetten voor nodige of wezenlijke
veranderingen, zich daarbij beroepend op het algemeen belang en hun rechtmatig
individueel of particulier groepsbelang, beoordeeld in het licht van het algemeen belang."
(de Clercq 1996, 37). Wat burgers delen is geen gemeenschappelijke opvatting over de
zin van het bestaan, maar een morele attitude van bereidheid tot dialoog en elkaar
respecterend en tolererend als een vrije en gelijke persoon. Deze morele attitude en
competentie, zo hebben we gezien, is de 'expertise' van de katholieke school en morele
vorming en grijpt de actieve welvaartsstaat aan om haar eigen zelf te versterken.

3.2. Identiteit als toegevoegde waarde

Morele vorming is geen nieuw legitimatiekader noch een ideologie om christelijk handelen

te duiden. Vorming van normen en waarden en godsdienstdidactiek is een effect van een

nieuw bestuursregime. Met Vaticanum II ontleent de kerk haar macht aan het permanent

economisch tribunaal. In naam van het ondernemerschap roept ze gelovigen op het zelf in

eigen beheer te nemen. In wat volgt willen we het actuele spreken en denken over het

godsdienstondenvijs in Nederland en Vlaanderen in kaart brengen. We zullen zien dat het

aduele godsdienstonderwijs hier niet alleen verschijnt als een noodzakelijke training op

een bepaalde problematiseringsvorm, met name de multiculturele en multireligieuze

samenleving, maar tevens als een effect van een bestuursregime dat bestuurt doorheen

een faciliterende houding om vrijheid voor het zelf te verzekeren. Het pastoraal-

pedagogische milieu, zoals dat georganiseerd is geworden in de katholieke school, heeft

als effed een individu dat het zelf ziet als auteur van het eigen levensverhaal en dat zijn

eigen leven van een toegevoegde waarde of een identiteit kan voorzien.

3.2. 1. Bezield en zelfbewust katholiek onderwijs

In de beleidsnota Bezield en zelfbewust (2002) van de Nederlandse

bisschoppenconferentie lezen we: "Het katholiek onderwijs staat voor de uitdaging bezield

en zelfbewust een aanbod te doen als dienst aan de ontwikkeling van jonge mensen en

van de samenleving." Gewezen directeur-generaal van het VSKO, Kannunik A. De Wolf

verwoordt in zijn brief Kotholiek onderwijs. Een open school kernachtig het volgende: "De

jonge mensen worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te

geven als een gave en een opdracht. Dit verwezenlijken zij als vrije mensen in relatie met

God, met de anderen in relatie tot zichzelf en tot de omringende wereld. De katholieke

school begeleidt jongeren op hun weg van hun levenskeuze in respect voor hun afkomst

en levensbeschouwelijke opvattingen." In beide documenten, de Nederlandse beleidsnota

voor Katholiek onderwijs en de brief n.a.v. de Vlaamse 'Rondetafelconferentie over

onderwijs' ligt de bestuurswijze vervat van katholieke scholen vandaag en in bijzonder het

godsdienstondenvijs. Katholiek ondenvijs is een dienst aan de ontwikkeling van kinderen

en jonge mensen. Deze dienstbaarheid getuigt van een nieuwe bestuurshouding. De kerk

alsook haar katholieke scholen hebben zich na het Tweede Vaticaanse Concilie
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onderworpen aan het 'permanent economische tribunaal'. De configuratie waarin het
economische en het sociale elkaar vandaag vinden impliceert een bestuurshouding waarin
de vrijheid van de mens verzekerd en gegarandeerd moet worden. Om deze vrijheid te
garanderen kunnen katholieke scholen niet meer besturen vanuit een autoritaire
gezaghouding of als hogere (machts)instantie. Het bureau voor katholiek onderwijs in
Vlaanderen (VSKO) en het Nederlandse NKSR kunnen hun 'handelen' niet meer
legitimeren als zijnde een machtsinstantie die met kennis van zaken of haar 'rooms-
katholieke expertise' de lokale katholieke scholen kan besturen. Om de vrijheid van de
mensen in een multiculturele en multireligieuze samenleving te garanderen en verzekeren,
moet hun bestuurshouding er een zijn van dienstbaarheid aan de levensbeschouwelijke
ontwikkeling of zelfrealisatie en zelfverwezenlijking van de mens. Een dienst allereerst, zo
stellen de Vlaamse bisschoppen in hun hrief Om tP rlipnen r2nn3) nan het kind en de
jongere. Want "een kind van mensen helpen zijn bestemming te vinden in het leven, is een
heilige dienst, ja, een geestelijke eredienst." (DI. I, nr. 4). "Een dienst uiteindelijk aan de
diepste vraag die al vanaf jonge leeftijd in ieder mens leeft, namelijk om volledig mens te
mogen worden." (Bezield en zelfbewust 2002, III-l; cf. Katholiek ondetwijs en de
komende tijd, nr. 31). Ook hier mogen we deze dienstbaarheid niet duiden als een
initiatie van het zelf in de christelijke traditie als de weg naar een volledig mens-zijn. Mens-
zijn is iets wat zelfstandig door elk mens gerealiseerd dient te worden. Aan deze opdracht
verleent de kerk haar diensten. Deze dienstbare rol van de kerk willen we verder
u iteenzette n.

Met de verbestuurlijking van de kerk hebben we aangegeven dat de kerk zichzelf
op een bepaald moment onderwerpt aan het permanent economische tribunaal. Dit
tribunaal heft de scheiding tussen het sociale en het economische op en plaats beide
domeinen onder een nieuwe configuratie waarin bestuurd wordt in naam van het
ondernemerschap.381 Dat ook de beleidsorganen van de katholieke scholen zich hebben
onderworpen aan deze configuratie, mag blijken uit de volgende beschrijving van de rol
van de kerkelijke overheid naar de katholieke scholen: "Wij willen vooropstellen dat wij
het katholiek onderwijs als partner beschouwen in onze verantwoordelijkheid voor de
identiteit van dit onderwijs. (...) Wij streven naar een goed overleg met de betrokkenen en
naar een stimulerende en effectieve ondersteuning en begeleiding, passend bij de wijze

'a' Von de hond van W. Derkse maar mede ondertekend door V. Deconinck, C. Govaort, L. Horstink-von
Meyenfeldt, P.H. Hupsch, J. Janssen, B. de Jong, P. Jonkers, J. Leunissen, J. von Spaendonck, J. De Visscher en
M. Uzermons, kwam er in 2000 een document uit dat als titel draagt Pleidooi voor een onderwijs-'wende' lion
fundionefe informofiemarkt naor vitoo~ leren. De reden tot dit document "is de gedeelde zorg over het platte,
tweedimensionele mensbeeld dat vaak spreekt uit dominonte beleidsopvattingen rond onderwijs en vorming -
opvottingen woarin onderwijs meer en meer ols een bedrijfsmotig te organiseren sfeer wordt opgevat, en waorin
het onderwijs vrijwel uitsluitend nog economische doelen lijkt te moeten dienen. Deze opvottingen leven overigens
niei olleen bij de beleidsverantwoordelijken en -uitvoerders in het onderwijs, maar zijn in hoge mate de
weerspiegeling van een economísche wijze van denken die de somenleving in brede zin meer en meer door
denkt." In tegenstelling tot deze economische wijze van denken houden zij een pleidooi voor een ondenvijs-
'wende' waarin het vitale leren centraol staot. "In onze visie op onderwijs en vormíng spelen ontplooiing en groei
zich voorol af in contoct met onderen en het andere, met waarde(n)volle bronnen van oriëntatie." Ons perspedief
verschilt von dit in die zin dat we er niet vonuit goan dat het 'economische domein' het 'sociale domein' heeft
ingenomen en dat het sociale weer geherwaordeerd dient te worden zoniet opnieuw een invulling moet krijgen
('vitolisering'). Wij goan er vonuit dat het sociale en het economische begin joren '70 onder een nieuwe
configuratie is komen te stoan waarin leren en leven functioneren als een proces dot zichzelf voortdurend
vitaliseerf.
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waarop het katholiek onderwijs thans wordt bestuurd. Contacten zullen vooral en primair

vorm hebben van een proces dat getuigt van commitment." (Bezield en zelfbewust 2002,

III-3.2.5.). Dit partnership tussen de kerkelijke overheid en het bestuur van katholieke

scholen, kunnen we als volgt duiden.
De faciliterende rol van katholieke scholen ligt in het oanbieden van vaardigheden,

competenties en kennis waarmee jongeren in staat gesteld worden op een creatieve en

dynamische wijze hun leven vorm te geven. Het regime van de katholieke school heeft dus

betrekking op het leren en onderwijzen, begrepen als activiteiten van 'hoofd, hart en

handen'. Want, zo stelt de visietekst over het Vlaamse leerplan, ze gebeuren vanuit en

staan gericht op kennis, vaardigheden en attitudes (Visietekst commissie 1996, 1 1, r. 184-

187). De begrippen kennis, vaardigheden en attitudes wijzen erop dat hier sprake is van

een nieuwe expertise. Het godsdienstonderwijs levert informatie ('kennis') en vaardigheden

waarmee lerenden hun leven onder eigen beheer kunnen uitbouwen. Het individu dat
levensbeschouwelijke vaardigheden, competenties en kennis krijgt aangeleverd, kan deze

inzetten om te investeren in een toegevoegde waarde of identiteit. De originaliteit van het

godsdienstondenvijs ligt immers in het aanleveren van religieus kapitaal waarmee het

individu in het actualiseren van het zelf een toegevoegde waarde of identiteit krijgt

waarmee het zich kan onderscheiden tot de ander. In dit religieus kapitaal ligt tevens de

adualiteit van de katholieke school. Door het faciliteren en leveren van een religieus

kapitaal draagt ze niet alleen bij tot de identiteit van mensen, maar investeert ze tevens in

de waarde of identiteit van haar eigen functioneren. Nogmaals, het besef van identiteit

ontlenen katholieke scholen niet meer aan de ploats (b.v. als hogere instantie of door hun
autoriteit en gezag) die zij innemen in de samenleving. Waarde of identiteit, zo hebben we

gezien, is maar mogelijk bij gratie van de functie die organisaties innemen binnen een

netwerk. Deze functie is het stimuleren en ondersteunen van mensen in hun mens-zijn.

"Maar vanuit het besef van een eigen roeping en het gevoel van eigen waardigheid

mogen en moeten wij ook onze specificiteit koesteren. Trouwens, hoe pluralistischer het

maatschappelijke milieu is, hoe belangrijker het wordt een eigen specifieke identiteit te

bezitten. En die zoeken we best niet in wat ons hier en nu toevallig eigen is, maar vlug

verdwijnen kan, noch in datgene wat elke school, die naam waardig, moet hebben en

doen. We moeten onze identiteit halen uit wat ons wezenlijk eigen is." (Om te dienen

2003, DI. II, nr. 2). Katholieke scholen realiseren het zelf maar vanuit de functie die ze

innemen binnen een netwerk, namelijk als leveranciers van een religieus 'kapitaal'. Zolang

deze scholen zichzelf kunnen tewerkstellen als leveranciers van religieus kapitaal, ervaren

ze een waarde aan het zelf. 'We hebben goud in handen', riep de Nederlandse Kardinaal

Simonis op 30 januari 1999 in een toespraak bij de aanbieding van het adviesrapport van

de consultatiecommissie katholiek onderwijs.382 En terecht: het goud zijn de lerenden of

'klanten' aan wie de katholieke scholen een religieus kapitaal kunnen leveren om zo een

waarde te ervaren aan het zelf. Geloven in de innerlijke kracht van katholieke scholen,

382 In 2002 tijdens de persconferentie van de ondenvijsnoto Bezield en zeHbewust herhoalt kordinaal Simonis,
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie dit nog eens: "'Wíj hebben goud in handen!', zeiden de
Nederlondse bisschoppen enkele jaren geleden over het katholiek onderwijs. Met dat goud doelden ze op de

kinderen, die onze scholen bevolkten. Stuk voor stuk unieke menselijke personen die recht hebben op ondenvijs en

vorming om hun leven menswaordig te kunnen leven."
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veronderstelt namelijk de blijvende actualisering van katholieke scholen als leveranciers
van een kapitaal dat onderscheiden is van ander kapitaal. Katholieke scholen kunnen
enkel hun waarde of identiteit maar versterken (en blijven versterken) door zichzelf begeerd
te maken: door een kapitaal te leveren waarmee jonge mensen hun eigen leer- en
levensproces zelf kunnen beheren en zo een waarde geven aan het zeif. Door het
aanreiken van een religieus kapitaal met een potentieel aan waarde, worden jonge
mensen als 'klant' gebonden aan katholieke scholen. De 'wil tot identiteit' speelt een
strategische rol in deze dubbele binding van sturing en zelfsturen. Katholieke scholen
kunnen maar investeren in zichzelf door het leveren van een kapitaal waar vraag en nood
naar is. Deze strategie veronderstelt enerzijds dat (jonge) mensen willen investeren in een
religieus kapitaal dat hen in staat stelt hun eigen leven betekenis te geven. Niet investeren

ot., h.. I~.,t.,L., e..d.. ~'d" d~t vvk kailiviickc SCi-ivi2n~.,., ,,,,,,,.,,~ ,,,.,, g~,,,,~„ u.,~ ,,,, .,~~.,~~. ~~ ~~~i ~ ~

voortdurend bereid blijven te investeren in een religieus kapitaal waar vraag naar is.
Katholieken scholen verhogen hun toegevoegde waarde immers door zo veel mogelijk
tegemoet te treden aan de religieuze noden en behoeften van elke mens. Dat betekent niet
alleen het aanbieden van kapitaal waar vraag is, maar tevens tegemoet komen aan de
leer- en levensbehoeften en noden van (jonge) mensen door innoverende en actuele
religieuze praktijken. In deze wisselwerking tussen het zelf en religieuze praktijken tekent
het ondernemerschap van katholieke scholen zich af.

Tegemoet treden aan de belangen van lerenden is maar mogelijk als elke
betrokkene of participant zich hiervoor inzet. Om nieuwe klanten aan te trekken, moet
men zelf eerst een toegevoegde waarde hebben. In hoofdstuk 6 van het rapport Is het
katholiek onderwijs millenium-bestendig? (1999) van de Nederlandse
consultatiecommissie Katholiek Onderwijs 2000p1us Íezen we: "De vernieuwing zai van
binnen uit, vanuit de betrokkenen zelf moeten komen, zoals dat op sommige scholen
gebeurt, dankzij enkele voortrekkers die aanstekelijk werken. Het schoolbestuur heeft
daarin een belangrijke verantwoordelijkheid. Het van bovenaf urgeren en reguleren via
reglementen en beleidsconcepten zal averechts werken; het stimuleren van vernieuwingen
is wel mogelijk. Daardoor kan voorkomen worden dat de onmisbare persoonlijke
toeëigening er opnieuw bij inschiet." Deze efficiënte en effectieve manier van besturen ligt
in het principe van 'subsidiariteit'. Deregulering en decentralisatie dat gestalte krijgt in de
vergroting van de autonomie van scholen en de versterkte invloed van de lokale
schoolbesturen ('schoolgemeenschappen') zorgen ervoor dat leren steeds meer
toegesneden kan worden op de maat en mogelijkheden van het zelf.3a3 Deze processen
van bestuurlijke schaalvergroting, fusering en samenwerking die inderdaad door de
overheid worden opgelegd, 'willen' katholieke scholen (alsook universiteiten en
instellingen voor hoger beroepsonderwijs) ook implementeren omdat ze de waarde van
hun eigen organisaties vergroten. Door het hanteren van het subsidiariteits-principe
worden katholieke scholen (alsook universiteiten en beroepsinstellingen) uitgedaagd een

383 Cf. Kathotieke onderwijs en de komende tijd (B6.33) 1996, nr. 12: "De organisatie en het profiel van het
ondenvijs zijn aan het veranderen. Nieuwe doelgroepen melden zich aan met eigen vragen om onderwijs. Dit
geldt met name mensen die uit andere culturen afkomstig zijn en om een plaats in de Nederlandse samenleving
vragen. Onderwijs wordt steeds minder een klassikaal gebeuren. Het wordt steeds meer toegesneden op de maat
en mogelijkheden van het individu. Ook universiteiten en instellingen voor hoger beroepsondenvijs ondervinden
de blijvende uitdaging tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs."
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kapitaal te leveren dat een toegevoegde waarde of identiteit biedt. Het identiteitsbeleid

van katholieke scholen veronderstelt dus een bestuursregime vanuit een faciliterende en
controlerende houding. Deze dubbele houding wordt door de bisschoppen als volgt
weergegeven in de beleidsnota Bezield en zelfbewust (2002): "Wij nodigen besturen van

katholieke scholen uit de verantwoordelijkheid voor de eigen identiteit uitdrukkelijk en
formeel te verankeren in de leiding van een school en een expliciet beleid te formuleren
ten aanzien van de identiteit van katholieke scholen." (IV-2.2.). In hun nota geven de
bisschoppen oriëntaties mee die als richtlijnen dienen voor de katholieke scholen om een

eigen beleid, rekening houdend met de particuliere noden en leerbehoeften, op te stellen.

Deze richtlijnen hebben als inzet het stimuleren alsook veiligstellen van de eigen waarde of
identiteit tegenover andere kapitaalkrachtige organisaties.384 Katholieke scholen dienen
niet alleen uiteen te zetten welke realisaties ze al verricht hebben om vorm te geven aan de
eigen identiteit, maar vooral welke mogelijkheden ze verder willen uitwerken. Want een
school die te kennen geeft een katholieke school te zijn, zo vervolgt de tekst, doet ook iets
aan haar waarde. Op basis van deze 'activiteiten' kan er een terugkoppeling gebeuren

naar de bisschoppen. "Aan de hand van beleidsplannen, verslagen en evaluaties zouden
wij - in de persoon van een vertegenwoordiger van de diocesane bisschop - regelmatig
willen overleggen met het schoolbestuur en de leiding van katholieke scholen. Dit overleg

zou vooral gericht moeten worden op versterking van bezieling en zelfbewustzijn en op
condities om dit mogelijk te maken." (Ibid., IV-2.2.). Bisschoppen nemen een faciliterende
rol op zich in het besturen van katholieke scholen: zij dragen de uiivoerende
verantwoordelijkheid en staan ten dienste van katholieke scholen door bijvoorbeeld het
faciliteren van identiteitsbegeleiders of leeromgevingen. Maar hun rol is ook van een
controlerende aard. Wanneer scholen niet (meer) in staat zijn zich als katholieke scholen te
profileren in het veld, d.w.z. niet meer het zelf kunnen op-waarderen en een knooppunt
vormen in de levensbeschouwelijke communicatie, dan kunnen de bisschoppen de
toegang van deze scholen tot dit netwerk weigeren. "Wij willen de bisschoppelijke
erkenning van scholen als katholieke school situeren binnen dergelijke op ontwikkeling
van de identiteit gerichte processen." (Ibid., IV-2.2.)

In dit pottnership vormt identiteit niet alleen een probleem voor de kerkelijke
overheden en bisschoppen, maar ook voor de lokale schoolbesturen. Eigenlijk gaat het

om een globaal probleem: iedereen draagt de verantwoordelijkheid om mee te werken
aan de toegevoegde waarde van de katholieke school. Immers, katholieke scholen zijn op
hun beurt voor hun 'marktwaarde' ook aangewezen op het personeel en de
belanghebbenden of hun 'klanten'. Zonder 'personeel' en 'klanten' is er ook geen
schoolonderneming. Katholiek onderwijs hoort zich te profileren als niet zomaar eender
welke onderneming, maar vanuit haar toegevoegde waarde. Vanuit haar identiteit, als

toegevoegde eigenwaarde en meerwaarde stelt ze het zelf tewerk: als een instelling die
niet zomaar een kapitaal levert, maar een waardevol kapitaal. Identiteit wordt gedragen
door iedereen (cf. Katholiek onderwijs en de komende tijd 1996, nr. 24). Want iedereen

die werkzaam is in de katholieke school draagt bij (of kan afbreuk doen) aan de waarde

'~ Met het oog op het veiligstellen van de eigen identiteit voorzien bijvoorbeeld de Vloamse en de Nederlandse
kerkelijke overheden geen ruimte voor de oprichtíng van samenwerkingsscholen, met name scholen waarin
openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs samenwerken (cf. Bezie~d en ze~fbewust2002, IV-1).
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van de school. Door een actief beleid worden dus ook schoolbesturen opgeroepen de
waarde van hun eigen onderneming te versterken. De faciliterende rol van directies van de
katholieke school ligt in het versterken van de draagkracht van haar personeelsleden en
'klanten'. In de beleidsnota Bezield en zelfbewust van de Nederlandse Bisschoppen wordt
daar uitvoerig aandacht aan besteed. Een actief beleid van de katholieke school betekent
het faciliteren van leeromgevingen en hulpmiddelen waardoor personeelsleden en
leerkrachten kansen krijgen om het zelf op te waarderen en zo een kapitaal op te bouwen
waarmee ze een toegevoegde waarde hebben. Door bijvoorbeeld het stimuleren en
faciliteren van vorming en navorming en het toegankelijk maken van communicatie
ruimten maken schoolbesturen het mogelijk dat personeelsleden het zelf actualiseren om
zo het zelf op te waarderen en op die wijze bij te dragen aan een toegevoegde waarde
van het ondernemend zijn van de school.

Fan aCtief be;ei,r, uctt ondersteuning en leerkansen biedt, vergroot niet alleen het
kapitaal van de personeelsleden, maar ook het kapitaal van de katholieke school. Hoe
meer kapitaal, hoe groter de waarde van katholieke scholen. Door nieuwe leermiddelen
en leerprocessen kunnen katholieke scholen ondernemend blijven vanuit een toegevoegde
waarde op een steeds veranderende en plurale markt. Identiteit veronderstelt dynamisch
handelen. Flexibiliteit wijst precies op de beweeglijkheid van katholieke scholen en
leerkrachten, die bewust zijn van hun eigen kapitaal en dat voortdurend inzetten op
plaatsen waar vraag is. Hier duikt het belang van communicatieve en
levensbeschouwelijke ruimten op: bewogenheid is nodig om inzicht te krijgen in de
informatie die circuleert, maar ook om op de hoogte te blijven van de leerbehoeften en
noden van mensen. Willen katholieke scholen, alsook hun leerkrachten een meenvaarde
en eigenwaarde hebben, dan moeten ze zich bewegen in communicatieve ruimten. Het
contact met anderen is niet alleen functioneel om informatie uit te wisselen, maar tevens
een middel om het eigen kapitaal te versterken, waarvan de meerwaarde ligt in het
verschil. Dit betekent tevens een zicht hebben op en bewust worden van de eigen werking
tegenover de werking van andere ondernemende scholen. Of liever, de identiteit van de
katholieke school wordt in stand gehouden door de uniciteit van het kapitaol dat ze levert
in relatie tot ander kapitaal. Naast decentralisering moeten katholieke scholen dan ook
rationaliseren om hun eigen identiteit te versterken, dat wil zeggen om inzetbaar of
'rendabel' te zijn en te blijven.3es Rationaliseren is precies zelfbewust omgaan met het
eigen kapitaal: het eigen kapitaal transparant maken en vanuit een berekenende houding
een positie zoeken waar het een waarde oplevert. Want het opwaarderen van het zelf is

3es Cf. In zijn openingstoesproak ' Lran centen kansen mokerí in de Hogeschool West-Vlaanderen moakt de
Belgische onderwijsminister F. Vandenbroucke een analoge redenering voor de hogescholen: "Wat doelmotigheid
betreft, zijn de uitdagingen duidelijk. Proliferatie en versnippering van het oonbod vormen in Vlaanderen één von
de grote structurele zwaktes van ons bestel. De excuses die soms beluisterd kunnen worden om toch maar dezelfde
opleiding aan te bieden als de buurinstelling, zijn het hoger onderwijs onwoardig. De huidige discussie in de
sector over de afstudeerrichtingen is von een beschamend niveau en bedreigt ook de beeldvorming over de
hogescholen. Ik herhoal wat ik al bij ondere gelegenheden heb gesteld: de politiek en de brede samenleving
begrijpen niet dat een sector die beweert ondergefinancierd te zijn, niet alleen niet in staat blijkt te zijn tot
rationalisering van het bestaande opleidingenaanbod, moar zelfs nog verder goat met het tegen elkaar op
programmeren van nieuwe opleidingen of afstudeerrichtingen. Vaak gaat het om erg modieuze, voor de student
soms misleidende benamingen. Opleidingen en afstudeerrichtingen gebruiken soms dezelfde namen voor andere
inhouden, of ook omgekeerd. Voor een student ís vondoag de transparantie totaol zoek."
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een dynamisch en zelfbewust (communicatie)proces. 3ab Echter, de plurale en

multireligieuze samenleving zorgt voor steeds nieuwe uitdagingen en 'afzetgebieden'. De

ruimte waarin katholieke scholen vandaag opereren is een omgeving gevuld met leer-

kansen. De 'zending' van elke kaholieke school bestaat erin deze leerkansen aan te

grijpen om haar eigen dynamisch proces te kunnen voltrekken.387 Deze dynamiek gaat uit

van de Geestkracht en heeft als inzet een zelfbewust en berekenend leven. Want het

gekapitaliseerde zelf heeft een toegevoegde waarde of identiteit: "Geloven heeft een nauw

venvantschap met leren. In het Nieuwe Testament noemen de eerste christenen zichzelf

leerlingen. Ze beschouwen Jezus als hun meester en leraar, maar niet als één die ver

boven hen staat. Jezus gaat met hen om als een knap pedagoog. Hij vergezelt hen een

eindweegs en luistert naar hun eigenlijke vragen, zoals twee van hen op hun tocht naar
Emmaus hebben ervaren (Lucas 24, 13-35). Onderweg gaat Hij het gesprek met hen aan

en raakt hen daar waar hun vragen liggen. Zo gidst Hij hen naar nieuwe dimensies en

inzichten. Dat alles geeft de leerlingen van Jezus contact met de Geestkracht die van Hem
uitgaat. Die Geestkracht stimuleert hen tot vorming van gemeenschap, tot ontwikkeling

van hun talenten en tot een dynamiek van innerlijke verandering in betrokkenheid op God.

Wat zich tussen God en mensen afspeelt, heeft het karakter van een permanent
leerproces. Het brengt hen in contact met wat werkelijk Leven betekent." (Katholiek

onderwijs en de komende tijd 1996, nr. 29).

3.2.2. Krochtig en bezield leren

Identiteit als toegevoegde waarde gaat niet alleen uit van de kerkelijke overheden, noch

van het schoolbestuur van katholieke scholen. Ook de ondervvijsgevende verschijnt in dit

pastoraal-pedagogische vanuit een faciliterende rol als leer-kracht. De onderwijsgevende,

in het bijzonder de identiteitsbegeleiders, leerkrachten godsdienst-levensbeschouwing,

portefeuillehouders van identiteit, leden van de identiteitscommissies of pastorale
werkgroep, is niet meer diegene die de christelijke geloofstraditie en haar waarden en

normen overdraagt maar functioneert als een leer-kracht en zo het zelf op-waardeert. Het

is de 'bezielde' docent die vanuit een eigen kracht jongeren bijstaat en begeleidt in hun
keuzeproces. Wat deze keuze ook is ('de boodschap kan zowel aantrekken als afstoten'

( trlaamse leerplon 1999, 16)), het belang ligt in de verantwoording ervan. Want

'~ Met de woorden van het Vlaamse leerplan: "In contact met andere godsdiensten wordt men immers bewust van
de betekenis van de eigen geloofsbelijdenis en van de unieke identiteit van het christendom. In datzelfde contact

komen vele religieuze en gelovige ervoringen aon bod die hei christelijke geloof verrijken en die aspecten doen
ontdekken waorvan men zich niet bewusi was of is. M.a.w., in de ontmoeting met ondere godsdiensten, worden

de eigen belijdenis en haar draogwijdte verrijkt of kan de oproep tot bekering en verzoening nog scherper klinken.

(...) Niei alleen zol dit een gedegen kennismaking met andere godsdiensten inhouden, niet alleen zol het het

bewustzijn van religieuze en godsdienstige vragen doen groeien en meer aanvaordbaar maken, het zal niet alleen
aansporen tot onder meer dialoog en verdraagzaamheid, het zal ook de identiteit von het Christendom beter doen
uitkomen of christengelovigen meer doen verankeren in de eigen traditie." ( Crlaomse leerplon 1999, 30-31).
387 Cf. De nota De kotholieke school op de drempel von het derde millennium (1997) van de Congregatie voor de

Katholieke Opvoeding en Vorming,: "En aldus moet de katholieke school nu - net als in het verleden - zich
daadkrachtig, overtuigend en actueel tonen. Het gaat niet enkel om een eenvoudige aanpassing, maar om een

missionair élan: de fundamentele plicht tot evangelisatie, om te gaan naar plaatsen waar de mens is opdat hij het
aanbod van het heil zal aannemen." (nr. 3).
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godsdienstleerkrachten dragen geen kennis of 'waarheid' over. Enkel vaardigheden,
competenties en kennis waarmee jonge mensen in staat gesteld worden om permanent op
eigen verhaal te komen. Dit religieus kapitaal is nodig opdat leerlingen vaardig kunnen
omgaan met hun eigen verhaal, dit is het eigen verhaal zichtbaar te maken in confrontatie
met andere verhalen. De vermelde doelen in de Vlaamse en Nederlandse leerplannen
hebben betrekking op een zelf dat zijn eigen levensverhaal kan veranderen in confrontatie
met andere verhalen en zo een toegevoegde waarde of identiteit geeft aan het zelf. "De
kern van godsdienstonderwijs is dat jongeren de wereld om zich heen en zichzelf als
onderdeel van die wereld zin en betekenis geven in confrontatie met de christelijke
godsdienst en cultuur en in communicatie met anderen." ( Lrloomse leerplon 1999, 40). De
leer-kracht van het vak godsdienst ligt in het aanreiken van de 'nodige uitrusting' om met
de veelheid zelfstandig om te gaan (itiid., L9). riei uityangspunt van deze bestuurswiize
die vrijheid garandeert in een plurale samenleving, ligt bij de leerling ('beginneling') en de
open ruimte ('communicatie'). Het zelf is een zelf in openheid.

Precies in deze omgang met het zelf verschijnt de pluraliteit als een open
(leer)krachtige ruimte. Een openheid waarin zelven bewegen en zichzelf (leren) ervaren als
waarde. "Het vak wil voor kinderen en jongeren een appèl zijn om te groeien naar een
eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leren. Deze beslissing kan zeer
verschillend zijn, zoals leerlingen zeer verscheiden zijn in hun betrokkenheid tot kerk en
geloof. Of leerlingen gelovig zijn of worden of het niet worden, is een keuze die ze
geleidelijk zelf in vrijheid maken." (~bid., 16; cf. lr'sietekst commissie). In een Nederlands
raamleerplan lezen we onder de titel 'Algemene doelstelling en de eindtermen van het vak
levensbeschouwing' het volgende: "De leerlingen zijn in staat de levensbeschouwelijke
aspecten van de werkelijkheid te onderkennen; Zij kunnen in toenemende mate hun plaats
bepalen op levensbeschouwelijk gebied; Zij kunnen deze plaatsbepaling verwoorden en
verantwoorden in communicatie met de christelijke en andere levensvisies." (IVederlandse
raomleerplan 1989, 39; cf. 1999, 28). Het 'vak' godsdienst of levensbeschouwing draagt
geen vakinhoudelijke expertise meer over, maar een bepaaide kunde. Het gaat hier enkel
nog over 'eindtermen' waarin deze basiscompetentie vastligt, met name het religieuze
kapitaal of de vaardigheden, competenties en kennis, die het zelf in beweging zetten. In
1989 verschijnt in Nederland Brochure B of 'Een nieuw raamleerplan voor het
godsdienstonderwits op kotholieke scholen voor voortgezet onderwijs . In deze brochure
wordt het programma uitgewerkt voor het vak 'levensbeschouwing'. Het gebruik van de
term 'levensbeschouwing' is, aldus het raamleerplan, de meest geëigende naam bij de
beschreven doelen en inhouden van het vak. "'Levensbeschouwing' is de aanduiding van
de optiek waarmee naar de werkelijkheid gekeken wordt. Niet de geografische,
economische, sociale of wiskundige werkelijkheid en zienswijze worden bestudeerd, maar
de wijze waarop mensen zin geven aan hun leven door hun bestaansgrond te bevragen en
de diepste intenties van hun handelen te verklaren." (Nederlandse raamleerplan 1989,
12). Het vak 'levensbeschouwing' geeft de wijze weer waarop de lerende in staat gesteld
wordt om over het zelf te reflecteren. Deze wijze is de 'leerinhoud'. Welnu, het gaat hier
over een vaardig en competent omgaan met de werkelijkheid. Een bestuurstechnologie
waar het religieuze zelf zichzelf leert zien als iemand die vanuit de andere de eigen
ervaring van het zelf kan interpreteren en veranderen. Godsdienst of levensbeschouwing
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verschijnt als een (geloofs)proces. Een proces waarin de lerende permanent het eigen

levensverhaal zichtbaar maakt, nieuwe zin- en levensvragen aangeeft, op zoek gaat naar

potentiële andere religieuze zelven om als in een laatste beweging vanuit het verworven

kapitaal het eigen levensverhaal te herlezen. Leren, gezien als een verandering

teweegbrengen in het bestaande referentiekader van de lerende, hoort daarom

gerelateerd te worden aan de leefwereld en het zingevingskader dat tot uitdrukking komt

in het levensverhaal (cf. narratieve model). Aansluitend bij het eigen verhaal, kan het zelf

nieuwe informatie zoeken om door assimilatie of accomodatie dit eigen verhaal te

(re)construeren. Met andere woorden, de levensbeschouwelijke informatie te bewerken en

verwerken tot nieuwe representaties. Het 'nieuwe leren'388 is participerend leren: een leren

dat maar mogelijk is als het zelf zichzelf ziet als iets dat permanent gewaardeerd moet

worden. Zowel het narratieve als het participerend leren vormen de grondslag van het

religieus leren: wat men 'produceert' in dit leerproces is niets anders dan de ervaring van

het zelf. Dit willen we verder onder de aandacht brengen.
Religieuze vorming als participerend leren wordt gekenmerkt door een viertal

aspecten: het is sociaal, contextueel, betekenisvol en ontwikkelingsgericht leren (Hermans

2001, 289 ev; Vygotsky 1977; cf. Bruner 1978, De Corte 1996).3e9 Het sociale karakter

van participatie 'impliceert dat mensen samen met andere mensen in een bepaalde

activiteit betrokken zijn.' (Hermans 2001, 290). Lerenden zijn participanten van het

leerproces. Dat wil zeggen dat ze niet alleen participeren aan de levensbeschouwelijke

communicatie maar ook aan het eigen religieus (eerproces. Communicatie en

beginsituatie vormen de centrale aspeden binnen het religieus participerend leren.

Communicatieve ruimten hebben we eerder geduid als noodzakelijke leeromgevingen in

het leerproces van de lerende. Leren is nooit leren op zich, maar veronderstelt de

aanwezigheid van sociale omgevingen en netwerken waarin informatie circuleert en

stroomt van waarden en normen die aangereikt worden om inzicht te verwerven in het

eigen zelf. "Leren is een 'solo-activiteit' waar een proces van betekenisgeving in de

wisselwerking tussen de lerende en de sociale omgeving gebeurt. Op dit punt krijgt

communicatie haar volle belang." ( l~~aamse ~eerp~on 1999, 38). In communicatie gaat het

om een participatie aan religieuze praktijken waarin bijvoorbeeld verhalen, rituelen en

handelingen circuleren als materiaal voor het uiteenzetten van confrontatie en

verkenningen die kunnen leiden toi nieuwe inzichten en op die manier bijdragen tot een

zingevend zelf (cf. hermeneutiek). Participatie veronderstelt dus een dubbele interactie: de

interactie van deelnemers in de communicatie (de klasgroep als leergroep), alsook de

interactie tussen de deelnemers met het materiële en symbolische gereedschap in de

situatie (Hermans 2001, 290, cf. Greeno 1997). Zich inschrijven in de

'~ De noties 'nieuwe leren' en de 'nieuwe leerling' worden uitgewerkt in het beleidsplon 2001-2004 van de

Nederlondse Katholieke Schoolraod. Zie ook het document Noor een porodigmowisseling in hel onderwijsZ van

W. Van Walstijn in opdracht von de Nederlandse Katholieke Schoolraod.
3s9 Om dit uiteen te zetten doen we o.a. een beroep op het boek Porticiperend leren. Grondslogen von religieuze

vorming in een globoliserende somenleving van de C.A.M. Hermans, directeur van het Instituut voor Katholiek

Onderwijs (IKO). Hierin zet Hermans een innovatievisie uiteen tegen de achtergrond van het innovatieplon voor

katholieke scholen voor primoir onderwijs (Bond KBO, 2000). We hanteren zijn 'grondslagenstudie' als een

illustratie hoe er vandaog over het religieus leren gedacht en gesproken wordt, uitgaande dat er een regime

werkzaam is dat niet alleen terug te vinden is het voortgezet ondenvijs maar in alle graden en niveau's van

onderwijs, zowel in Vlaanderen als Nederland als elders in Europo.
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(levensbeschouwelijke) communicatieve ruimte kan enkel door het aangaan van een
'sociaal contract'. Dit contract maakt de uitwisseling van religieus kapitaal mogelijk tussen
religieuze zelven die in communicatie aan en van elkaar leren. Enerzijds door de eigen
toegevoegde waarde of identiteit scherper in het zicht te krijgen, anderzijds door andere
religieuze zelven, die hun levensbeschouwelijke identiteit ten toon spreiden, als een
leerkans te zien voor het eigen leerproces. De betreding van een levensbeschouwelijke
gemeenschap (of religieuze praktijk) is nooit neutraal: centraal staat de actieve lerende die
in deze omgeving leerkansen ziet om te kunnen investeren in het zelf. Het sociale karakter
van participerend leren wijst precies op deze blik: de ander verschijnt steeds als een
potentieel van leerkansen en kapitaal voor het eigen zelf. Deze ondernemende blik is de
link in Vygotsky's uitspraak; "Ik ben met mezelf verbonden op dezelfde wijze als mensen
met mij verbonden zijn." (Vyqotsky in Hermans 2001, 3021. Nameliik als een potPntiPel
van leerkansen en kapitaal dat uitgewisseld en geproduceerd wordt in communicatie.

Religieus participerend leren veronderstelt tevens dat kennen en leren conte~ueel
is. Een waarde wordt niet meer overgedragen. Er is geen wereld meer die aan ons vooraf
gaat, die begrensd is door een traditie. De werkelijkheid wordt voorondersteld een
geconstrueerde werkelijkheid te zijn. In het sociaal constructionisme is het zelf de auteur
van de eigen werkelijkheid. "De nieuwe leeropvatting stelt de mens als informatieverwerker
centraal. Jongeren zijn geen passieve ontvangers van informatie. Het verwerven van kennis
is een actief proces. Dit betekent dat kennis een actieve verwerking is van informatie die
van buitenaf komt. Leraren kunnen hun wijsheid niet zomaar brengen in de klas. De
jongere construeert zelf zijn eigen wereldbeeld, zijn eigen referentiekader, uit informatie
die van vele bronnen komt. (...) De jongere integreert de nieuwe informatie vanuit het
referentiekader dat hij tot dan toe ontwikkelde en construeert in het verwerkingsproces een
vernieuwd referentiekader." ( l~laamse leerplan 1999, 27).39o Men denkt hier bijvoorbeeld
aan het 'sociaal constructionisme' waarbij de nadruk ligt op het dynamische karakter van
sociale processen van betekenisconstructie (cf. Roukema-Koning 2000, 50). Het is een
proces waarin betekenis voortdurend wordt geconstrueerd, gedeconstrueerd en
gereconstrueerd met het oog op het beter vatten van de werkelijkheid. De werkelijkheid is
hier per definitie steeds een geconstrueerde werkelijkheid, juist omdat er geen
werkelijkheid (meer) is. De wereld is een hermeneutisch veld, gevuld met informatie:
verhalen en zelven die opgewaardeerd kunnen worden in een levens~leerproces. Maar
deze gevulde ruimte is een productieve ruimte, geen betekenisvolle of zingevende ruimte.
Een toegevoegde waarde toekennen aan deze werkelijkheid veronderstelt o.a
hermeneutische en communicatieve vaardigheden, competenties en kennis waarmee men
de aanwezige informatie en data kan omzetten in waarde voor het zelf. In het construeren
van een waardevolle wereld, ligt een nieuwe uitdaging. Zin en betekenis is niet iets dat
voorhanden is (bijvoorbeeld gekoppeld aan een plaats in de wereld van waaruit de vraag

'~ Deze betekenisvolle constructie van het zelf, wordt in het Nederlondse raomleerplan ( 1989) geduid als het
identiteitsproces: "Het is een proces, waarin hartstochtelijk gezocht wordt naar de zin van het bestaan. Maar ook
worden er allerlei pogingen ondernomen om tot een stellingname te komen ten aanzien van waarden en normen.
(...) In de identiteitsontwikkeling worden de identificatiefiguren op hun bruikbaarheid voor de eigen persoon
getoetst. De adolescent komt nu tot een persoonlijke keuze van waarden en zingeving, niet omdat de
ideniificotiefiguur ze bezit, maar omdat hij deze woarden en zingeving voor zichzelf belangrijk vindt." (p. 30) Over
het belang van identificotiefiguren in de religieuze vorming: zie Hutsebaut 1997; 1995.
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naar zin gesteld kan worden) maar iets dat 'geproduceerd of beter gewaardeerd' moet

worden.
Welnu, deze originele constructieve activiteit van de mens is precies 'leren'.

Daarmee willen we aangeven dat de lerende een toegevoegde waarde geeft aan een

werkelijkheid door aan zichzelf een toegevoegde waarde te geven. Want de werkelijkheid

is een hermeneutisch en communicatief veld waarin mensen bewegen en maar beweeglijk

kunnen blijven, als ze een toegevoegde waarde kunnen produceren. Verschillen tussen

mensen zijn gerelateerd aan de toegevoegde waarde of identiteit. Omdat mensen zichzelf

waarderen, houden ze deze veelheid (of pluraliteit) van waarden ook in stand. Het sociaal

constructionisme grijpt het sociale contract aan als middel voor het construeren van een

betekenisvol zelf. In dit proces gaat het om een permanente dubbele beweging: het

construeren van het zelf betekent ook steeds een construeren van de werkelijkheid. Deze

werkelijkheid (een netwerk van informatie en communicatie) verandert ook zelf, door de

construerende activiteit van het zelf, precies omdat betekenis geconstrueerd wordt door het

zelf (en niet intern is aan de wereld). "Het gereedschap dat het kind zich eigen maakt,

transformeert het kind en het kind transformeert het gereedschap." (Hermans 2001, 291).

Leren door middel van het 'gereedschap' is bemiddeld leren. Leren is maar mogelijk als

de lerende vaardig is met de werkelijkheid en het zelf. Dit vaardig-zijn slaat op een

bepaald kapitaal: het mentale gereedschap (b.v. kennis, metacognitieve vaardigheden,

competenties, methoden) waarmee hij of zij kan handelen (cf. Ibid., 309-309). Het

mentale gereedschap bij uitstek is de zelfreflectie en zelfexplicitering. Het gaat hier over

vaardigheden of competenties die als inzet hebben de lerende zelfbewust te maken van de

eigen denk- en leerstrategieën. Daarmee kan de lerende zelfkennis verwerven, met name

kennis over zijn eigen leven dat het aangrijpingpunt is voor een nieuwe ervaring van het

zelf. Eens de lerende dit gereedschap heeft verworven, is deze in staat te handelen. Actief

handelen is letterlijk 'leren aan de werkelijkheid' (D. Pollefeyt 2003). De werkelijkheid is

het netwerk waarin mensen bewegen of tewerkgesteld worden vanuit de waarde van het

zelf. Participerend leren als contextueel leren is dus nauw verbonden met haar betekenisvol

karakter. Daarbij mogen we wel niet uit het oog verliezen dat de leersituatie van de

lerende als aangrijpingspunt voor het constructieve leerproces steeds gerelateerd dient te

worden met sociale netwerkruimten, zonder dat beide samenvallen. Het gaat hier dus niet

om een opgaan van het individu in een sociale werkelijkheid (samenleving), maar om een

proces tussen de lerende die een sociaal contract aangaat om betekenis te geven in het

zelf (en zo participeert in een betekenisvolle werkelijkheid). Deze communicatieve instelling

heft de afstand tussen de beginneling en de communicatie niet op, maar verscherpt ze:

"Het veronderstelt een leerproces waarin de deelnemers uitgedaagd worden helderheid te

verschaffen over het eigen standpunt en ruimte te geven aan de ander om dit ook te doen,

en over dit gebeuren samen te reflecteren." ( trlaamse leerplan 1999, 35). Verder gaande

op de metacognitieve processen die we eerder onder de aandacht hebben gebracht en de

notie van 'communicatie', kunnen we stellen dat ontwikkeling niet meer gedacht wordt als

het (eind)doel van opvoeding, maar als veranderingen in mentale processen. Deze

veranderingen zijn tevens ontwikkelingen opdat het gaat om een aangrijpen van tekens die

omgezet worden in betekenis. Met Vygotsky stelt Hermans dat deze tekens een instrument

van sociaal contact en communicatie zijn. Of beter: cultuur is een collectief geproduceerd
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instrument om het handelen van mensen te sturen. Een teken is niet alleen een
aanduiding: het bevat ook een potentieel of een leer-kracht. Daarmee willen we aangeven
dat tekens mensen niet onberoerd laten, maar oproepen tot beweeglijkheid en een nieuw
besef van het zelf. Ze bevatten dus ook een potentieel aan leerkracht en kunnen
aangegrepen worden om het zelf te actualiseren. Doet men dat echter niet dan mist men
een leerkans: een kans in het omzetten van tekens in waardevolle producten. Welnu, deze
waardevolle producten zijn niet alleen objecten van menselijk handelen, maar tevens het
menselijk zelf. Participerend leren is betekenis geven aan het zelf.

Centraal in deze ontwikkeling is de 'zone van naaste ontwikkeling', ontleend aan
Vygotsky. Deze 'zone van naaste ontwikkeling' die we met De Corte al geduid hebben als
het geven van een directe ondersteuning bij de uitvoering van een taak (scaNoldin~, is
een leer-kracht. Het venvijst naar potentiële mogelijkheden in de actuele mogelijkheden
van de lerende. Het gaat hier niet om een expliciteren en reflecteren over het zelf om
bijvoorbeeld deze actuele mogelijkheden in kaart te brengen en zonodig te evalueren. De
zone van naaste ontwikkeling staat voor de ruimte of leeromgeving die een potentieel
bevat waarin men kan handelen of investeren. Zelven die zich kunnen bewegen in een
grote handelingsruimte hebben dus ook meer kansen om informatie te construeren tot een
zelf inet toegevoegde waarde. "Een ontwikkeld persoon is iemand die een grote vrije
handelingsruimte heeft door de expertise waarover hij of zij beschikt om te handelen in
bepaalde sociaal-culturele contexten." (Hermans 2001, 301). Ontwikkeling is steeds
gerelateerd aan een netwerkomgeving. Een ontwikkeld zelf is iemand die én de
competentie heeft én de toegang tot informatie en communicatie-ruimte om een
eeuwigdurend leerproces aan te vangen. Het sociale verschijnt hier niet als een ruimte
waarin het individu kan opgenomen worden, maar als een omgeving waarin een
potentieel ligt dat opgenomen kan worden en productief gemaakt kan worden. Of anders
gezegd, het contact met anderen veronderstelt dat bewegen in een netwerk iets oplevert
voor het eigen zelf. "Mensen die leren van, door en aan elkaar, dat is een grondwijze van
de 'condition humaine'. Het leerproces in de klas voltrekt zich in dialoog: leerlingen
luisteren naar en spreken met anderen, feitelijke partners in het gesprek (in de klasgroep),
en~of afwezige gesprekspartners (in tijd en ruimte, in de geschiedenis van godsdiensten en
levensbeschouwing, in de tendensen die aanwezig zijn in de samenleving). Deze 'ongoing
conversation of humankind' is constitutief voor het leren, ook voor het godsdienstig en
levensbeschouwelijk leren. Wie in deze communicatie binnenstapt, is bereid zijn
argumenten voor te leggen of ter zijde te leggen, of zijn argumenten terug te brengen tot
de levende ervaringen waaruit ze gegroeid zijn, is bereid zijn vooronderstellingen,
gewoonten en rituelen te toetsen in het licht van de overtuigingen van anderen. Deze
anderen kunnen feitelijk aanwezig zijn, maar dienen ook in de gestalte van de afwezige
cultuur-en godsdienstbemiddelaars tegenwoordig gesteld te worden." ( Lrlaamse leerplon
1999, 35).

Participerend leren als uitdrukking van het nieuwe leren grijpt aan op de lerende
die zichzelf als subject van het eigen leerproces moet zien. Hij neemt daarmee niet alleen
het eigen leerproces in handen maar tevens zijn eigen levensproces. Het leerproces op
school is een nabootsing van het levensproces in de werkelijkheid. "Het verschil tussen
leersituaties binnen de school en participeren aan religieuze praktijken buiten de school is
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dat de leersituatie een vorm is van een 'ernstig spel', een simulatie of nabootsing van de

werkelijkheid, een'alsof' religieuze praktijk." (Hermans 2001, 314). Participerend religieus

leren is participerend religieus leven. In dit leven verschijnt levensbeschouwelijke en

religieuze communicatie als een noodzaak voor de eigen christelijke identiteit: het maakt

niet alleen de eigen betekenis zichtbaar in relatie tot anderen, tevens bevat het een

potentieel aan nieuwe leer- en levenskansen. Religieus leren en leven is maar mogelijk als

enerzijds de leer-kracht dit leerproces kan starten en anderzijds als elke leerling toegang

krijgt tot de levensbeschouwelijke communicatie waarin identiteit tot uitdrukking wordt

gebracht en informatie circuleert en stroomt die als grondstof dient voor de construerende

activiteit van het zelf. Om dit verder in kaart te brengen gaan we in op het vitale vermogen

tot leren, met name de godsdienstleerkracht.

3.2.3. tritale en zelfbewuste godsdienstleerk~achten

De faciliterende rol van de godsdienstleerkracht ligt in het fundioneren als leer-kracht.

Deze is de bezielde en vitale kracht die een impuls moet geven aan het religieuze

leerproces van elke lerende. Leren is niet het overdragen van leerstof op maat van het

individu, maor vangt aan wanneer het religieuze zelf het initiatief neemt tot zijn eigen

leerproces. "De grondoptie dat de leraar in het godsdienstonderwijs de persoon van de

leerling au serieux neemt, houdt in dat het onderwijsleerproces dient aan te sluiten bij de

beginsituatie van de leerling. Deze beginsituatie heeft te maken met het schoolverleden

van de jongere, met zijn geschiedenis als gelovige en zijn verworteling in de samenleving.

Belangrijk is dat de leraar de beginsituatie inschat, aanvaardt en de les laat beginnen op

het aanvangsniveau van de leerlingen." (Vlaamse leerplan 1999, 23). De notie

'beginsituatie' ontleent zijn betekenis niet aan een regime dat bestuurt doorheen de

vrijheid van de mens in naam van een orde. Hier verschijnt de leerling nog als iemand die

nood heeft aan kennis en met de hulp van de leerkracht toegang krijgt tot de

volwassenheid. De leerling is in deze bestuurswijze een aangrijpingspunt voor het

pedagogisch handelen en verschijnt hier tegenover het ideaal van de opvoeding.

Bijvoorbeeld: het regime dat bestuurt in naam van de goede orde maakt de

leerling zichtbaar vanuit de deugdzaamheid en zedelijkheid..De leerling verschijnt hier als

een wezen dat zich nog niet kan gedragen als een 'nette mens' en daarom nood heeft aan

onderwijs. Onder het liberale regime verschijnt de leerling vanuit het 'normale'. In functie

van wat als normaal aanvaard wordt, is de leerling aangrijpingspunt voor het pedagogisch

handelen: hij~zij wordt bijgestuurd en gecorrigeerd in naam van het normale. De situatie

van de leerling verschijnt tot de jaren '70 steeds als aangrijpingspunt voor het

pedagogische handelen (b.v. beoordelen, corrigeren, bijsturen) in naam van een orde of

'waarheid'. Deze orde of waarheid was de legitimatie in naam waarvan gehandeld of

ondenvezen kon worden. Halverwege de 20"e eeuw verschijnt de beginsituatie als het

aangrijpingspunt én doel van het onderwijsleerproces. De beginsituatie slaat op de mens

als 'beginneling' of auteur van het eigen levensverhaal. De beginsituatie slaat op de mens

als uniek knooppunt in het leer-en levensproces: "Kinderen en jongeren leren mens te

worden doorheen de ontdekking en de beleving van vele relaties. Ze ontdekken de ander
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en zichzelf als unieke knooppunten van relaties, als mensen die vrij en zelfstandig
verantwoordelijk zijn voor de anderen, zichzelf en de hen toevertrouwde wereld." (Ibid.,
22).

Leren en leven vangt 'pas' aan als de individuele leerling het initiatief neemt om te
reflecteren over het eigen levensverhaal en ervaringen en zichzelf tot object van reflectie
neemt. 391 De beginneling wordt krachtig gemaakt om het eigen levensverhaal onder
reflectie te nemen om op die wijze nieuwe persoonlijke leerdoelen op te stellen. Deze
activiteit van zelfreflectie en zelfexploratie hebben we eerder geduid als een
metacognitieve vaardigheid. Het belang ervan komt uitdrukkelijk naar voren in de notie
'beginsituatie'. Het zicht krijgen op het eigen levensverhaal functioneert hier letterlijk als
het begin: zeifreflectie is de wijze waarop de leerling in staat is persoonlijke levensdoelen
te ontwikkelen, die met eventuele hulp van de leerkracht bevredigd worden. Wanneer de
beginsituatie is ingeschat, kan het onderwijsleerproces aanvangen (cf. Ibid., 24-25).392 Dat
betekent echter niet dat het ondenvijsproces een lineair proces is tussen het begin en het
einde. De metacognitieve vaardigheden waarmee de beginsituatie in kaart gebracht kan
worden, zijn vaardigheden die de lerende permanent moet inzetten om het religieuze zelf
te ontwikkelen. Ontwikkelingsgericht leren is nu net het circulaire proces dat zich afspeelt
tussen de beginsituatie van de lerende en de leeromgevingen. De godsdienstleerkracht
verschijnt hier als een instructor. Hij is degene die ondersteuning en instructies geeft in het
leerproces van de lerende. Deze instructies hebben betrekking op het zoeken van
informatie en denk- en leerstrategieën waarmee de lerende de persoonlijke leerdoelen kan
vervullen. Echter, op te merken valt dat het hier niet gaat om instructies als (verplichte) na
te leven richtlijnen. Instructie heeft hier betrekking op de maatregelen en condities die in
de leeromgeving van de lerende worden getroffen zodat het leren wordt bevorderd.
(Hermans 2001, 315). In die zin is de godsdienstleerkracht ook een conditie: het is de
voorwaarde opdat de lerenden in staat gesteld worden permanent naar het zelf te kijken
als een zelf waarin geïnvesteerd moet worden. "De jongere wordt uitgenodigd tot
openheid, nadenken, groeien, zich laten raken en maken van levenskeuzen in confrontatie
met het christelijk geloof." ( Lrlaamse leerplan 1999, 23). De expertise van de leerkracht
ligt precies in het faciliteren en open houden van omgevingen of religieuze praktijken
waarin leerkansen liggen. Leerkansen die de lerende kan aangrijpen om zichzelf te
ontwikkelen. Hier kunnen we een onderscheid maken tussen het leerproces als een
permanente attitudeverandering en het zich toe-eigenen van competenties en
vaardigheden die de lerende in staat stellen zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen
voor het eigen leerproces. De term scoffolding drukt deze conditie van de leerkracht uit.
"In essentie komt deze strategie neer op het bieden van precies zoveel hulp en
ondersteuning van de lerende als hij of zij nodig heeft om de taak met succes te kunnen

391 Dit beeld betreft niet alleen de aanwezige voorkennis met betrekking tot het levensbeschouwelijke. In het
leerplan lezen we dat er ook oandochi moet zijn voor de cognitieve, de lichamelijke, de emotionele en de sociole
componenten. De leerling in al zijn facetten staat immers centraal. Dit is wat we eerder al geduid hebben als de
'gehele persoon'. ( lilaamse leerplon 1999, 25-26).
'~ Het inschatten van de beginsituatie van leerlingen bij de aanvang van het ondenvijsleerproces moet in de
eerste plaats telkens weer gebeuren door de leerkracht zelf. Hierbij moet de leerkracht zich goed bewust zijn von
factoren die de kijk op de lerende kunnen beïnvloeden. Fodoren als perspectivisme, veralgemening en
determinisme kunnen afbreuk doen aan de fociliterende rol van de leerkracht.

293



vatten." (Hermans 2001, 316). Met Hermans, geïnspireerd door het model van Rogoff,
kunnen we deze 'faciliterende taak' duiden vanuit drie niveau's: participatie op cultureel

niveau, interpersoonlijk niveau en intrapersoonlijk niveau (Ibid., 317). Op het culturele
niveau voltrekt particerend leren zich als de leerkracht en de lerende als beginneling
opgenomen worden in een betekenissysteem. Zo kennen bepaalde religieuze praktijken,

bidden, bijbellezen, een eigen betekenissysteem. In dit betekenissysteem treden zowel

leerkracht als de lerenden vanuit hun eigen expertise binnen. De expertise ligt namelijk niet

(alleen) in de kennis van dit betekenissysteem, doch in de 'zone van naaste ontwikkeling':
de leerkracht draagt bij aan de ontwikkeling door het aanreiken van een zo groot mogelijk

aanbod van betekenissen (cf. vrije handelingsruimte) om leerlingen zoveel mogelijk kansen

te geven tot herkenning. Betekenis wordt aangereikt als ondersteuning bij het leerproces.
Waar op het culturele niveau de nadruk ligt op het faciliteren van betekenissystemen, gaat
het op het interpersoonlijke niveau om een begeleide participatie: "een interpersoonlijk

proces waarin mensen de rollen van zichzelf en anderen reguleren, en situaties
structureren (hetzij door toegang te verlenen, hetzij door deze te beperken) waarin zij

observeren en participeren in culturele activiteit." (Rogoff in Hermans 2001, 319). Het

komt erop neer dat de leerkracht het eigen leerproces kan ondersteunen door de lerende

toegang te verlenen tot bepaalde praktijken en personen die op hun wijze betekenis geven
aan bijvoorbeeld bijbelverhalen. De faciliterende of ondersteunende rol ligt in het toezien

dat bijvoorbeeld de klas 'safe for diversity' is, dat er een rijke uitwisseling kan plaatsvinden

of dat niemand het gesprek onmogelijk maakt door intolerant gedrag of spreken (l~laams
leerplon 1999, 35). Op te merken valt dat het er niet om gaat dat de beginneling

deelachtig wordt aan deze manier van betekenis geven, doch dat deze praktijken een leer-

kracht vormen voor de eigen sturing. Tot slot, het intrapersoonlijke niveau of participatie
door toe-eigening. In participerend religieus leren gaat het niet om een passief individu,

maar is de leer-kracht de conditie opdat het individu zelfstandig het eigen leerproces kan

sturen. Naast de toeëigening en transformatie van kennis, moet het individu zelf
leerkrachtig gemaakt worden ten opzichte van het eigen leerproces. Opnieuw moeten we
hier verwijzen naar de beginsituatie van de lerende. Het eigen levensverhaal, dat

geworteld is in de levenssituatie van de lerende, is het uitgangspunt van participerend
leren. De beginneling kan het leerproces zelfstandig aanvangen indien ze zelf de eigen

voorkennis in kaart kan brengen. Vanuit deze voorkennis worden er leerdoelen opgesteld,

nieuwe leerstrategieën en kennis verkend en geconfronteerd met de persoonlijke doelen,
integratie van het materiaal en evaluatie vanuit de vooropgestelde doelen.393 Leren is

precies deze activiteit van leren leren. De expertise van de leerkracht ligt in het vermogen

de lerende aan te moedigen tot het zelfstandig in beheer nemen van het eigen leerproces.
Een leerproces dat maar kan aonvangen indien de lerende bereid is tot zelfkennis. De

393 Zelfgestuurd leren is het zelfstandig kunnen uitvoeren van het leerproces: Dit leerproces betreft een vijftal fasen:
"De fase van opwekking van interesse en vraagstelling om een ondenverp om te vormen tot een situatie of
problematiek die uitnodigt tot reflectie: de formulering van een vraagstelling; de fase van documentatie en
verkenning of de studie van informatie: wat hebben we nodig om het probleem op te lossen; de fase van
confrontatie en bevraging of het in verband brengen von levenservaringen en christelijke inhouden met het oog op
het ontdekken van zin: de opbouw van persoonlijk inzicht; de fase van het onderscheiden van het belangwekkende
en hei bijkomstige; de fase van integratie en verinnerlijking of het herlezen van het menselijk leven vanuit de
ontdekie interpretoties of bevragingen: de toe-eigening; de fase von evoluatie." (Crloomse ~eerplon 1999, 28).
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intrinsieke motivatie ligt in het zelf, namelijk de eigen levensvragen en zinvragen die
situatie en persoonlijk gebonden zijn. Door deze persoonlijke betrokkenheid bij de
probleemstelling en planning van het leerproces is leren als het transformeren van kennis
nooit onbewogen. Motiveren is het in beweging brengen van lesprocessen en deze
beweging houden tot de afsluiting ervan. (Nederlandse raamleerplan 1989, 33). De
aangereikte of zelfgevonden informatie ter vervulling van de persoonlijk zin- en
levensvragen brengt een verandering teweeg in het eigen denken en handelen. De
motivatie wordt steeds aangescherpt als de aangereikte inhoud relevant is voor het eigen
leven, met name een mogelijk antwoord biedt op de levensvragen waar iemand in zijn
situatie mee worstelt (cf. Lrlaomse leerplan 1999, 28). "Is de leerling bereid of er toe te
brengen de levensvraag te stellen en op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden op die
levensvraag?" (IVederlandse raamleerplan 1989, 33).

In het religieus leren ligt de expertise van de leerkracht in het leveren van een
religieus kapitaal waarmee de lerende de vaardigheden en competentie verwerft om het
zelf in eigen beheer te nemen. Door de bezielde leer-kracht wordt het initiatief tot het
leerproces bij de leerling geactiveerd. Eens hiertoe een initiatief is genomen, krijgt het
leerproces vorm in het zelfgestuurd leren: Het construeren van betekenisvolle producten,
inclusief het zelf is geen eenmalige activiteit. Religieus leren is ook levenslang leren.
Lerenden horen zichzelf te zien als wezens die nooit af zijn maar voortdurend in 'proces'.
Zelfkennis is een permanente activiteit, het begin van waaruit leren voortdurend aanvangt.
Eens de lerende zelfstandig kan leren, begint een eeuwigdurend proces. Religieus leren
kent een begin, maar geen einde. Het is een eeuwigdurend proces tussen God en mens:
een leerproces waar de jongere als krachtbron van dit proces zich permanent in
communicatie begeeft. Ook hier kunnen we stellen dat religieuze volwassenheid niet meer
gekoppeld is aon een initiatie in een betekenisvol geheel of traditie, aan een 'plaats'
binnen de kerk of christelijke gemeenschap.

Religieuze ontwikkeling is een ontwikkeling door participatie aan de
levensbeschouwelijke communicatie. Waarheid of betekenis is niet zonder meer gegeven,
het veronderstelt actjeve participatje aan de levensbeschouwelijke dialoog.394 'Godsdienst-
overdracht' waarin leerlingen passieve ontvangers van een traditie zijn, is onmogelijk. Net
omdat het overdragen van één betekenisgevende traditie de lerende niet in staat stelt om
te gaan met de pluraliteit. Opdat zingeving niet iets is dat voorhanden is, maar
geconstrueerd wordt in communicatie met elkaar en de verschillende
levensbeschouwingen, moeten mensen vaardig zijn. Een vaardigheid waarmee mensen
aan het zelf een toegevoegde waarde kunnen geven, met name een zin of betekenis. Het
besef van zin wordt niet meer gemedieerd door een extern betekenisvol geheel, maar ligt
in de ervaring van het zelf als waarde of identiteit. Christelijke zingeving of
'levensvervulling' ligt in de ervaring van het voortdurend omzetten van waarden en
normen of levensbeschouwelijke informatie in nieuwe betekenissen met als inzet de eigen
'identiteit'. In deze constructieve activiteit verandert niet alleen het zelf (nieuwe attitude

"' "De veelheid die oonwezig is in een klas kan functioneren als een hefboom om het levensbeschouwelijk
gesprek en het waarheidszoeken uit te zuiveren en te verdiepen. (...) Wanneer de veelheid van stemmen hier een
hefboom wordt voor een zoeken naar waorheid, kon gerichtheid op en openheid voor God, het andere en de
onderen groeien." (~bid, 30).
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vanuit de verworven informatie) maar ook de communicatie of praktijk maakt een
transformatie door. De ervaring van zin is steeds gerelateerd aan de ander: het besef van

een christelijke zingeving is maar mogelijk vanuit de interactie met de ander. Zingeving is

'interactieve zingeving': in communicatie kan de lerende geconfronteerd worden met

nieuwe informatie die hij eventueel kan integreren in het bestaand referentiekader met het

oog op een nieuw te ontwikkelen (zingevings)kader. Verder is zingeving een permanent

proces tussen het ik en de ander. Een adief proces van voorfdurend betekenis geven aan

zichzelf, met name een toegevoegde waarde of identiteit die maar tot stand komt vanuit

de ander.
Religieuze ontwikkeling is ontwikkeling door de ander. Foith, aldus de

godsdienstpsycholoog J. Fowler is "the process of constitutive knowing, underlying a

person's composition and maintance of a comprehensive frame ( or frames) of ineaning,

generated from the person's attachments or commitments to centers of supraordinate

value which have power to unify his or her experiences in the world, thereby endowing the

relationships, contexts, and patterns of everyday life, past and future, with significance."

(Fowler 1980, 64-65). Faith of uiteindelijke zingeving is niet alleen een vorm van kennen,

maar tevens een vorm van zijn die maar tot ontwikkeling wordt gebracht in relatie tot de

ander. Ook hier moeten we opmerken dat deze relatie tot de ander niet betekent het

opgaan van het zelf in de ander of in de communicatie en praktijk. Het gaat hier over een

actieve vorm van zijn en kennen die tot stand komt door participatie aan

(levensbeschouwelijke of religieuze) communicatie maar steeds uitgaat en gericht is op de

ervaring van het zelf als waarde. Dat is het doel van godsdienstonderricht, met name 'dat

leerlingen vooruitgang maken wat betreft hun kijk op en hun betrokkenheid bij

godsdiensten en levensbeschouwingen.' (I~laomse leerplan 1999, 29). Religieuze

ontwikkeling is een actieve beweging of participatie, precies omdat het zelf de ander

transformeerf en de ander het zelf. Deze transformatie is van belang in de evaluatie. Een

belangrijke voorwaarde is het creëren van een afstand tussen de beginneling en de

levensbeschouwelijke praktijk en communicatie. Evalueren gaat niet alleen over de wijze

waarop leerresultaten tot stand gekomen zijn. In bijzonder maakt het zichtbaar welke

onderwijsleerinhouden zijn ingezet. Vanuit de persoonlijke levensbeschouwelijke doelen

van de leerlingen wordt nagegaan in hoeverre de levensbeschouwelijke communicatie aan

deze doelen een invulling heeft gegeven. Indien ze effectief geleid hebben tot een

vervulling van de persoonlijke levens- en zinvragen, kan de lerende nieuwe doelen

opstellen. Indien uit de evaluatie is gebleken dat de onderdelen niet afgestemd waren op

de beoogde doelstelling en de communicatiemogelijkheden van de lerende, worden er

leerplannen opgesteld om deze onderdelen door andere te vervangen of kan er besloten

worden tot de aanschaf van een geheel nieuw leerpakket. (cf. Ibid., 45).

Samenvattend kunnen we stellen dat religieus leren gericht is op de lerende als

krachtbron van het eigen leerproces. De zelfstandigheid of autonomie van het religieuze

zelf is niet het doel van godsdienstonderricht, maar wordt verondersteld. Deze zelfstandige

lerende is én het aangrijpingspunt én het doel van het 'nieuwe leren' (cf. Hermans 2001,

283 e.v.). Naast dit religieuze zelf verschijnt de godsdienstleer-kracht als het vermogen dat

leren, reflecteren, reguleren en exploreren wil omzetten in zelfstudie, zelfreflectie,

zelfregulatie, zelfexploratie enz. Vanuit het ondernemerschap duiden de pedagogisch-
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didactische grondopties niet meer op de bestuurswijze waarop de pastor-leerkracht de
leerling moet sturen met het oog op een bepaalde relatie tot het zelf (b.v. zichzelf zien als
een zelfstandig individu, een sociaal individu), maar schrijven ze de bestuurswijze voor
waarmee de lerende zichzelf moet sturen, eventueel in het begin met de hulp van de leer-
kracht. Met andere woorden: religieus leren is 'leren leren': het leren van het vaardig
worden in het opwaarderen van de ervaring van het zelf vanuit de a~Ander als potentieel
middel.

3.Z 4. Bes~uit

Het effect van het pastoraal-pedagogische milieu zoals het zich vandaag georganiseerd
heeft in de katholieke school, in bijzonder het godsdienstonderwijs, is het 'religieuze zelf'.
Wat het 'religieuze zelf' deelt met andere ondernemende zelven, zoals het 'economische
zelf' of het 'juridisch zelf' is het gereedschap of kapitaal van mentale activiteiten en
psychologische processen om zichzelf te sturen (cf. Hermans 2001, 235). Welnu, van dit
gereedschap of deze bestuurswijze hebben we gezegd dat het de pastoraal-pedagogische
bestuurstechnieken zijn waarmee het zelf in staat wordt gesteld het eigen levensverhaal
transparant te maken. Maar religieus leren is niet alleen het leren van deze
communicatieve en hermeneutische vaardigheden en competenties. De
godsdienstleerkracht faciliteert tevens religieuze leeromgevingen. Door de toegang te
verlenen tot deze krachtige leeromgevingen, zoals religieuze praktijken en
levensbeschouwelijke communicatie, krijgt de lerende een ruimte waarin deze op zoek
gaat naar denk- en leerstrategieën alsook levensbeschouwelijke informatie ter invulling
van de eigen zin- en levensvragen. Hier circuleert religieuze en levensbeschouwelijke
kennis die opgenomen en ingezet kan worden met als effect een verandering van
levensbeschouwelijke attitude of houding tegenover het eigen levensverhaal. Door het
bewegen in krachtige religieuze omgevingen en een proces van toe-eigening en
onteigening wordt het religieuze zelf opgeroepen het eigen levensverhaal te herlezen en te
herwerken. Want, de a~Ander verschijnt in deze religieuze omgeving als een potentieel van
betekenis(sen). Betekenisvolle a~Andere zelven zijn krachtige identificatiefiguren waaraan
het eigen zelf zijn zin kan ontlenen. We mogen dit echter niet zien als het helemaal
opgaan van het zelf (in de communicatie) met de a~Ander. Eerder als de onherleidbare
andere die verschijnt als een religieus kapitaalkrachtig zelf dat de moeite waard is om aan
te participeren. Want de bekommernis van het zelf gaat uit naar zijn identiteit. Identiteit is
een soort van kwaliteit of toegevoegde waarde voor het religieuze zelf. Het is een
eigenwaarde in de zin dat het religieuze zelf zich daarmee onderscheidt van andere
religieuze zelven. Maar tevens ook een meerwaarde omdat alleen zelven met een (b.v.
christelijke) identiteit kunnen participeren in de levensbeschouwelijke communicatie en
praktijken. Zelven zonder religieuze identiteit hebben geen religieus kapitaal (waarmee ze
zich onderscheiden van andere levensbeschouwelijke en religieuze zelven) dat 'bezielend'
werkt voor de ander. Of liever, ze vormen geen potentieel van zingeving met als gevolg
dat ze uitgesloten worden van de communicatie. Immers, zingeving is steeds interactieve
zingeving. Zingeving komt tot stand in communicatie tussen bezielde religieuze zelven.
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Actieve participatie aan religieuze gemeenschappen draagt niet alleen bij aan de

zingeving van het zelf. Tevens geeft het een identiteit of toegevoegde waarde aan het

religieuze zelf door het zelf tewerk te stellen als leverancier van religieus kapitaal. In ruil
voor een religieus kapitaal, porticiperen religieuze zelven aan bezielde religieuze
gemeenschappen en praktijken. Kapitaal in ruil voor géinvesteerde tijd. Met dat risico dat

deze geïnvesteerde tijd ook iets moet opleveren voor de ontwikkeling van het religieuze

zelf, met name een toegevoegde waarde of identiteit. Religieus leren draagt bij tot deze
ontwikkeling van het religieuze door het leren van een leervermogen alsook het aanbieden
van potentiële andere religieuze zelven, met name in religieuze praktijken en

communicatie. Echter, deze religieuze ontwikkeling kent alleen een begin maar geen

einde. Eens men het leervermogen heeft verworven zich als een ondernemend zelf te
gedragen dat het eigen levensverhaal ziet als begin van de wereld, vangt er een
eeuwigdurend ( in tijd) en permanent ( in ruimte) geloofsproces aan. In dit levensproces is

religieuze communicatie het middel tot de ervaring van het zelf. 'Beleef jezelf!' door
middel van de a~Ander.

4. ALGEMEEN BESLUIT

Het aduele spreken en denken over godsdienstonderwijs is getekend door noties als

'communicatie', 'openheid', 'beginsituatie', 'religieus leren', 'moderator',

'geloofsverhaal', hermeneutiek', 'begeleider'. Deze noties zijn niet 'neutraal' maar maken

deel uit van een weten en zijn verbonden met een arsenaal aan bestuurstechnieken die

ons oproepen om op een bepaalde manier met onszelf, de ander en de wereld om te

gaan. Met de figuur van het ondernemerschap hebben we aangetoond dat deze omgang

een ondernemende en berekenende omgang is met het zelf en de ander. Het religieuze

zelf wordt opgeroepen het eigen zelf transparant te maken en in rekening te brengen

tegenover de omgeving. Vanuit dit berekenende zelf dat op zoek gaat naar betekenis ter

vervulling van het eigen levensverhaal, verschijnt de omgeving als een potentieel aan

ervaringen en betekenis. Deze omgeving is een hermeneutisch veld waarin verhalen,

praktijken en zelven met elkaar in concurrentie staan. Potentiële zingevers met een

levensbeschouwelijke identiteit of toegevoegde waarde bewegen en zoeken voortdurend

naar een positie waar hun kapitaal (en niet het ander) iets oplevert. Of, ze proberen een

inzicht te krijgen in de noden en behoeften binnen het veld, om dan op zoek te gaan naar

kapitaal waarmee ze zichzelf kunnen inzetten. Want levensbeschouwelijke identiteit is een

permanent proces: het is niet iets dat we hebben, maar iets waarvan we nooit genoeg

hebben.
Precies omdat het religieuze zelf een ondernemer van het zelf is, kunnen we

spreken van een 'verbestuurlijking van de katholieke school'. De katholieke school en het

godsdienstondervvijs leveren een individualiteit die bijdraagt aan de totaliteit. De notie

'schoolpastoraat' maakt immers duidelijk dat de pastor-leerkrocht zijn macht niet meer

ontleent aan een orde buiten deze wereld. Het schoolpastoraat is een geseculariseerde

macht: een instrument ter versterking van de wereldlijke orde.
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Maar naast het opvoeden tot burgerschap, streeft de katholieke school ook een
eigen opvoedingsproject tot 'menswording' na. Deze spanning tussen burgerschap en
menswording die op een bepaald moment in de geschiedenis tot uitdrukking is gebracht,
werkt door onder het actuele regime. De katholieke school eist ook vandaag nog steeds
haar exclusiviteit op van spreken. Zij bestuurt niet alleen door de 'wil tot identiteit', maar
ook doorheen een 'wil tot katholieke identiteit'. Haar exclusiviteit ligt in een pastoraal-
pedagogisch regime met als effect een zelf-in-katholieke-praktijken.
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EEN GELOOFSBELIJDENIS

'Is dit de poort?' vraagt ze.
Hij knippert eenmaal bevestigend onder de klep van de pet.
'Mag ik erdoor?'
Met een beweging van zijn ogen wijst hij naar het hokje naast de poort.
In het hokje, dat uit geprefabriceerde houten panelen bestaat, is het om te stikken van de
hitte. Achter een tafeltje op schragen zit een man in hemdsmouwen te schrijven. Een
minuscuul elektrisch ventilatortje blaast een stroom lucht in zijn gezicht.
'Neem me niet kwalijk,' zegt ze.
Hij slaat geen acht op haar.

'Neem me niet kwalijk. Kan iemand de poort voor me opendoen?'
Hij is een soort formulier aan het invullen. Zonder ophouden met schrijven zegt hij:
'U moet eerst een verklaring afleggen.'
'Een verklaring afleggen? Tegenover wie? U?'
Met zijn linkerhand schuift hij een vel papier in haar richting. Ze laat de koffer los en pakt
het papier. Er staat niets op.
'Voordat ik erdoor mag moet ik een verklaring afleggen,' herhaalt ze. 'Een verklaring
waarover?'
'Geloof. Wat u gelooft.'
'Een geloofsverklaring. Is dat alles? Geen gelofte van trouw? Stel dat ik niets geloof? Stel
dat ik niet gelovig ben?'
De man haalt zijn schouders op. Voor het eerst kijkt hij haar recht aan.
'We geloven allemaal iets. We zijn geen koeien. Voor ieder van ons is er iets wat we
geloven. Schrijf het maar op, wat u gelooft. Zet het maar in de verklaring.' (Coetzee
2003, 171-172)

In bovenstaande passage voert Coetzee het personage Elizabeth Costello op die tijdens
haar reistocht aanbelandt in een stadje. Ze moet haar tocht staken omdat de poort haar
een vrije toegang weigert. De enige, haast futiele, voorwaarde om toegelaten te worden,
is een verklaring van datgene wat ze gelooft. En dat het niet moeilijk hoeft te zijn, wordt
onderstreept door de woorden van de wachter: 'Voor ieder van ons is er iets wat we
geloven'. Maar zo verloopt het Elizabeth Costello niet. Zij kan op geen enkele manier
verklaren wat ze gelooft. Het verdere verloop van het verhaal toont hoe ze in een
voortdurende onderhandeling treedt met de wachters van de poort en haar daarbij
voortdurend de toegang geweigerd wordt...

Deze passage krijgt visionaire trekken wanneer men ze leest vanuit het hedendaagse
spreken en denken over religieus leven en leren. De 'wil tot identiteit' betekent precies dat
mensen voortdurend actief op zoek moeten gaan en bekommerd moeten zijn om wot en
wie ze zijn, voor wat ze staan en wat ze wel en niet geloven. De levensbeschouwelijke
communicatie draait om het permanent formuleren en verklaren van het eigen
levensbeschouwelijke perspectief. Deze 'geloofsverklaring' is het toegangsticket tot de
communicatieve ruimten en netwerk, waarin normen en waarden ten opzichte van elkaar



worden afgemeten. Alles verschijnt en krijgt pas betekenis vanuit deze behoefte aan en
invulling van een levensbeschouwelijke identiteit. De uitdaging hierbij is het zelf zo
transparant mogelijk te maken voor de ander: in kaart brengen wie men is, wat men wil en
waar men in gelooft. Veel tijd is er niet en ook de ruimte is beperkt. Enkel door flexibiliteit

en een berekende houding blijft men in de running. Van je leven iets maken, is
voortdurend en onophoudelijk een toegevoegde waarde creëren voor het zelf. Uniek zijn
betekent zoveel als: investeren in het zelf zodat er in jou geïnvesteerd wordt. Geroepen tot

het upgraden en updaten van het zelf, verschijnt de ontmoeting met de ander als een
noodzaak. In sociale en levensbeschouwelijke communicaties circuleren immers
geloofsverklaringen die het eigen verhaal verrijken. De religieuze ervaring is dan ook niets
anders dan de beleving van het zelf; dat ik meer waarde heb dan de ander, dat mijn
verklaring zinvoller is dan die van u. In het bijzonder, dat het leven mij en niet de ander
gegund is vanwege mijn eigen verdiensten. Religieus leren en leven is een kwestie van
overleven. Kijken met een religieuze blik, op zoek gaan naar mensen met een
eigenwaarde, met verhalen waaraan het eigen levensverhaal zich kan toetsen om
opgewaardeerd te worden. En de ~oser, ocharm, hij mist alle competenties en
vaardigheden om ...

Dat het toegangsticket voor het binnengaan net gelegen is in de individuele
geloofsverklaring, wijst erop dat daarin de sleutel ligt voor het actuele begrip van het zelf.
Het 'wat' van het geloof ligt in deze geseculariseerde samenleving niet langer in een strak
geformuleerd depositum fidei, maar in het feit dat zinzoekers zich actief gaan identificeren
met dit of een ander zinperspectief. Wat achter de poort ligt, is dus niet een vaststaand
christelijk pakket, maar is de concurrentie van verschillende individuele
geloofsverklaringen. Deze gewijzigde situatie heeft ook aan de figuur van de pastor, zoals

we uitvoerig hebben beschreven, een andere betekenis gegeven. Hij bewaakt niet langer
de poort van de schat van het christelijke geloof, maar is de poortwachter die voorFdurend
de mensen oproept hun eigen geloofsverklaring (of eigen identiteit) vorm te geven.

Wat Coetzee, doorheen het personage van Elizabeth Costello, lijkt te zeggen is dat men
zonder geloofsverklaring niet binnen kan komen. Vanuit mijn optiek wil dit zeggen dat wie
zich niet laat oproepen door de 'wil tot identiteit' recht tot spreken wordt ontnomen. Ook
al heeft de levensbeschouwelijke communicatie een potentieel aan afzetmogelijkheden en
geloofsverklaringen, haar toekomst ligt mij niet en haar geloof nog minder. Ik zou daarom

op de vraag naar een geloofsverklaring, willen repliceren met het uitspreken van een
geloofsbelijdenis. Ik geloof dat er een ander idee van geloof mogelijk is wanneer we het
lostrekken van het pastorale en ik geloof dat het verkondigen van de 'dood van de pastor'
niet wil zeggen dat we het christendom de rug moeten toekeren. In wat volgt is een
toelichting bij dit geloof.

In een rijke traditie als deze van het christendom vindt men naast de pastorale wijze hier

en daar ook nog andere wijzen of vormen van een geloofsleven terug. Bijvoorbeeld, de
wijze (van) Martha. Onze inspiratiebron is de mysticus Meister Eckhart. In zijn bespreking
van de evangelie-perikoop over het bezoek van Jezus aan Martha en Maria (Lc. 10, 38-

40) beschrijft hij twee manieren van leven die elk berusten op een andere ervaring (cf.
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Maas 1997, 87-99; Geerinck 2004b). Het gaat over de levenshouding van Maria, die
gaat zitten aan de voeten van de Heer en naar Hem luistert en Martha die zich bezighoudt
met het huishouden en Hem bedient. Waar het pastorale verwijst naar de houding van
Maria zien we in de levenshouding van Martha, een nieuwe wijze om vrijheid in praktijk te
brengen. Voor Martha is immers het gewone dagelijkse werk de plek waar mensen tot
God komen. De wereld is niet geschapen als een tijdelijk aards verblijf voor mensen, maar
is de openbaring van God. Het werken van Martha moet dan ook begrepen worden
vanuit een persoonlijke wereldse Godsontmoeting. Haar handelen en al haar activiteit
verwijzen vanuit de bron of confrontatie met God. Deze innerlijke rijkdom is daad-werkelijk
geworden. In wie ze is en wat ze doet, getuigt ze van deze 'komst in het verborgene'. Deze
mensen worden door Bernardus van Clairvaux de 'uitverkorenen' (electi) genoemd. Zo wil
Bernardus benadrukken dat zij de komst van Christus niet op eigen kracht en beweging
hebben ontdekt, maar dat het gaat om een onmiddellijke, passieve ervaring van Gods
tegenwoordigheid. De 'uitverkorenen' zijn zij die aangeraakt worden door God. Zij blijven
niet hangen in de vervoering of de extase, zoals Maria doet, noch nemen ze genoegen
met een leven vanuit de voorstelling van het goddelijke. Daadwerkelijk leven is zich niet
nestelen in de veiligheid en geborgenheid van de aanschouwing maar slaat op de
concrete werkzaamheden. Het is werken en handelen vanuit de 'gratuïteit': zó maar
werken, belangeloos doen, 'doen om niet' (Mommaers 1977, 79). Het criterium van dit
handelen ligt niet buiten de mens zelf in de activiteit, noch in zichzelf. Eerder gaat het om
een daadwerkelijkheid waarin men weggelokt wordt uit wat men eigen is: een handelen
waarin de 'eigenheid' is opgegeven. Deze eigenheid is het aspect van de mens wat er
onafgebroken op uit is de werkelijkheid tot mijn werkelijkheid te maken (Ibid., 78). Dit
aspect is gericht op de instandhouding van leven door de werkelijkheid in een greep te
houden, haar te interpreteren en alles te benoemen. De eigenheid of indivíduum is
datgene wat de uitwendige chaotische werkelijkheid voortdurend wil ordenen met het oog
op innerlijke geborgenheid en veiligheid. De eigenheid leeft in een comfortabele situatie.

Zonder deze eigenheid, is men immers alleen maar, achtergebleven met niets van
het vertrouwde. Een akelig gevoel, want het geeft alle orde op om zich over te geven aan
de ongekendheid en onbekendheid. Tevens een risicovolle activiteit, geen berekend risico
maar een zichzelf op het spel zetten. Alles, maar ook alles wat men heeft laat men achter
zonder te weten wat er komt, noch wat er gaat gebeuren. Hier ontdekt men het domein
van het 'ik' dat niet meer geregeerd wordt door de wetten van de besloten 'eigenheid',
maar slechts openheid is (Ibid., 78). In deze ruimte is het 'ik' gericht op iets anders, op iets
dat nooit gereduceerd kan worden tot mijn 'eigenheid' of mijn bezit, met name 'God'.
Want God is zonder naam en onuitsprekelijk, in de grond is de ziel even onuitsprekelijk als
hij, aldus Meister Eckhart (Maas 1997, 7). Deze openheid laat een totaal andere ervaring
toe. De ervaring blootgesteld te zijn aan de absolute grens van het menselijke maken en
ontwerpen. Aan deze grens gaat niets meer uit van het 'ik', maar bestaat men nog slechts
in de toe-komst. Deze ervaring van de toekomst is de ervaring van het rechtstreeks in
contact staan met God zelf. "Als er sprake is van aanwezigheid van God is het die van de
roes, van de extase, vergelijkbaar met het hangen boven een afgrond, waarbij men 'weet'
dat men even later niets meer weet. Om die grenservaring is het te doen. De sacrale
leegte moet leegte blijven en niet opgevuld worden met enige God. (...) Van die
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grenservaring terugwijken en beelden maken van God, positieve en negatieve, is kiezen
voor de illusie van het bezit" (Maas 1999, 152). Wat men ervaart is het niet-weten. Het is
geen ervaring van een object (de beleving van (de identiteit van) het zelf) maar de ervaring
van een activiteit, dit is het verliezen van het zelf.

Van deze ervaring legt Martha getuigenis af: ze is zorgzaam bij de dingen maar
niet door de dingen bezeten. Eckhart maakt een onderscheid tussen 'drukdoenerig werk'
(Werk) en'bedreven bezonnen werkzaam-zijn' (Wirken). In drukdoenerig werk verliest men
zichzelf maar op een manier dat men toch buitenstaander blijft. Men stort zich op een
veelheid en raakt erin versplinterd. Toch denkt men dat 'druk werk' leidt tot vrijheid, door
het opwaarderen van het zelf. Dat men door drukdoenerig werk, zichzelf kan bevrijden
door een eigen identiteit te venverven en een positie op te bouwen. Men vergeet dan
echter dat men de veelheid van de dingen bezet alsook dat de dingen in het zelf komen te
staan. Het werk gaat zijn betekenis ontlenen aan degene die werkt en degene die werkt
geeft zin aan zijn leven door zijn werk. Tegenover deze nooit-aflatende drukte met haar
objectiviteit en efficiëntie staat het 'bezonnen en bedreven werken'. In dit werken ontwijkt
men het werken noch het drukke werk niet maar laat men het zijn wat het is. Het werken
laten voor wat het is, is vrij worden van werk. Deze bezonnen werkzaamheid is een vrije
toewending naar God in de gestalte van aardse dingen. Dit betekent niet ophouden met
werken, doch zó werken dat het geen 'middel' wordt voor religieuze of economische
motieven. Werk dat geen middel is voor het bevredigen van de behoeften en verlangens
laat zich niet duiden vanuit een economie van verdiensten en tekorten. In het
verdienstenmodel staan het werken en handelen steeds in relatie tot God.
Rechtvaardigheid verschijnt hier als de voorbereidende fase in de godsnabijheid. Op de
afrekening van de verdiensten en tekortkomingen van ons handelen worden we al dan niet
toegelaten tot de ware werkelijkheid. Dit model gaat ervan uit dat de mens nog niet bij
God is, ze vertoeft nog in een toestand van onvolmaaktheid of in een situatie waarin zin of
leven nog niet aanwezig is. Door de juiste daden en werken en onder (bege)leiding van de
pastor kan de mens God nabij gaan en het ware leven ontdekken.

Zittend aan de voeten van de Heer, zich onderwerpend aan zijn woorden, wacht
Maria geduldig om door Hem binnengevoerd te worden in het Koninkrijk van de
Waarheid, de eindtoestand of het volmaakte leven waarnaar ze vurig verlangt. Waar
Maria zich voortdurend tegen het licht van God houdt, is Martha al bij God en heeft zij de
handen vrij om te werken zonder 'waarom' en zonder doel. Martha verlangt niet naar het
volmaakte leven, ze is volmaakt. Haar handelen laat zich duiden vanuit haar
volmaaktheid. Dit gratuite handelen is 'gerechtigheid': de mens is hier geen knecht van de
waarheid, maar de waarheid zelf (Maas 1997, 101 (voetnoot 127)). Dit oefenen, het
onderscheiden van licht en duister, van in de waarheid staan, doet Martha in het
werkelijke leven. Slechts het beoefenen en praktiseren van het vrij-worden-van-werken laat
toe de kloof tussen mens en God te dichten om vanuit deze wezenlijke eenheid uit te gaan
naar de dingen. Dan is God oorsprong en bron van alle activiteit en leven, de mens beeld
en op hem gelijkend (cf. Geerinck 2005a).

Zijn is dan niet een zijn-met-de-ander. Dit is een samen-zijn als een veelheid van
individuen die zich ondenverpen aan een tribunaal en wet en zo in staat gesteld worden
om zelf recht te spreken. De volmaakte mens streeft niet naar een positie om recht te
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spreken, maar staat in de waarheid. Gemeenschap verbindt de mysticus Ruusbroec met de
'ghemeyne' mens. 'Ghemeyne' betekent letterlijk zoveel als het Latijnse communus waarbij
de nadruk ligt op munus dat vertaald kan worden door leegte, last of gift (Simons 2001).
Gemeenschap voltrekt zich vanuit de ervaring met de lege plek, de totaal Andere. Deze
ervaring 'is neither something originating in myself, nor something that simply comes from
outside. In a certain sense experience is an experience of the outside' (Masschelein á
Simons 2002, 604). In de ervaring van zichzelf te verliezen, is de mens een 'gemene
mens.' Met de woorden van de mysticus Ruusbroec: "Daarom voelt hij de behoefte om
zonder ophouden uit te vloeien in allen, die hem nodig hebben; want zijn rijkdom bestaat
in de levende bron van de heilige Geest, die men nooit volledig uitputten kan. Hij is een
levend wezen en gewillig werktuig van God, waarmee God uitwerkt wat Hij wil en zoals Hij
het wil. Daarom ook eigent deze mens zich dit niet toe: hij geeft alle eer aan God"
(Mommaers 1977, 86). Of, de ont-eigende mens wordt 'zuiver medium' waarlangs de
waarheid spreekt.

Als levende menselijke mogelijkheid laten mystici ons vóór alles zien hoe een mens
kan zijn in deze wereld. We moeten hen niet bewonderen van op een afstand, maar er
tevens in geloven wetende dat deze ervaring van 'in de waarheid staan' niet aan iedereen
toekomt. Deze geloofservaring vraagt om nieuwe technieken en instrumenten, in elk geval
andere dan de pastorale wijze. Voorbereidende werken en activiteiten waarin de mens zich
kan oefenen om los te komen van zichzelf en zijn eigenheid. In deze geloofshouding of het
samenspel van het volmaakte geloof en de genadevolle God staat de ghemeyne mens.
Zoeken naar dergelijke voorbereidende geloofshoudingen impliceert niet alleen een
nieuwe ervaring van het zelf, maar tevens een nieuwe onderzoekservaring. Namelijk dat
we niet terugkeren naar het verleden om onszelf beter te begrijpen, maar een
geloofshouding dat er hier en daar wijzen zijn waarin we onszelf kunnen verliezen.
Misschien impliceert de genealogie al ergens zo een geloofshouding ...

Zolang de godsdienstpedagogiek zich de vraag stelt naar 'wat' we moeten overdragen of
'welke' religieuze competenties de leerlingen moeten hebben, krijgt deze ervaring geen
kans. Hetgeen wat mensen met elkaar delen - dat is mijn geloof - is immers niet een 'wat',
maar de gemeenschappelijkheid zelf als munus. De lege ruimte of dit geloof in praktijk
brengen, is letterlijk getuige en werktuig zijn van God in de wereld. Paulus parafraserend,
zou men kunnen stellen dat dit geloof ons dichter nabij is dan we soms durven of hopen te
denken:

"Zeker, over de gerechtigheid door de wet van het zinnige leven schrijft ons het
actuele spreken en denken voor: De mens die haar volbrengt, vindt door haar
het leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet bij
uzelf: Wie ben ik die behoefte heeft aan zin? Dat is: een subject dat zijn eigen
'religieuze' identiteit moet nastreven en zo een meenvaarde geeft aan het
(eigen) leven.
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Of: Wie zal in de tijd ten onder gaan? Dat is: diegene die zich niet inzetbaar

heefr gemaakt en het zelf slecht beheerd heeft. Nee, zegt de Schrift, het woord

is dicht bij u, in uw mond en in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat
wij verkondigen. [...] Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de
belijdenis van uw mond brengt de redding." (Rom. 10).
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