'7
W.J. BERGER

Beoordeling van
geschiktheid voor het
priesterambt

Beoordeling van geschiktheid voor het priesterambt

P r o m o t o r : P R O F . D R . H . M . M.

FORTMANN

Beoordeling van geschiktheid
voor het priesterambt

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen op gezag van de rector
magnificus Mr. S. F. L. baron van Wijnbergen, hoogleraar in de
faculteiten der rechtsgeleerdheid en der sociale wetenschappen, volgens
besluit van de senaat in het openbaar te verdedigen op гу september
ig68, des namiddags te 2 uur precies

door
WILLIBRORDUS JOHANNES BERGER

geboren te Utrecht

Dekker & van de Vegt nv, Nijmegen - Utrecht

INHOUD

Woord vooraf

9

HOOFDSTUK I

Priesterkandidatenseleclie en psychologisch onderzoek
11
1.1. Het nepingsbegrip en zijn consequenties voor de beoordeling van kandidaten voor het kerkelijk ambt
11
1.2. De vraag van Th. V. Moore: ù 'godsdienstig personeel' psychisch
minder gezond?
13
1.3. Twee stromingen in het Amerikaanse onderzoek: persoonlijkheids- en
beroepsvoorkeursonderzoek van priesterkandidaten
32
1.4. 'Waartoe geroepen?', ofwel: het criteriumprobleem
45
1.4.1. Het hypothetisch persoonlijkheidsmodel van de ideale kandidaat volgens Stem, Stein en Bloom
45
1.4.2. Molly Harrowers poging selectieprocedures te verbeteren door
middel van follow-up studies
47
1.4.3. D e follow-up studie van D. W. Carrol en zijn bekritiseerde
beoordelingsschaal (Faculty Rating Scale)
48
1.4.4. Het criterium: een zaak van de theologen?
51
1.5. Uniform priesterschap ofpluriforme kerkelijke ambten?
52
1.5.1. 'Der heilige Außenseiter'
52
1.5.2. Man Gods in de wereld
54
1.5.3. Resoluties van Luzern
55
1.5.4. Consequenties voor ons onderzoek
56
HOOFDSTUK 11

Het Warmondse onderzoek
2.1. Beschrijving van het Warmondse onderzoek
2.2. De interviews
2.3. De Qsort methode
2.4. De tests. Beschrijving en verantwoording

59
59
60
64
68

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.

De Otis
De Amsterdamse Biografische Vragenlijst
De Nederlandse versie van de F.schaal
De schaal voor Religieuze Rigiditeit van J . Weima
De Allport-Vernon-Lindzey waardenschaal
De 'Sixteen Personalityfactor Test' van R. B. Calteli
De Beroepsinteressetest van G. F. Kuder
De Sociometrische test

HOOFDSTUK

69
70
72
74
76
79
82
84

III

Het docentenoordeel
3.1. De ideale kandidaat
3.1.1. Twaalf gezichtsbepalende kenmerken
3.1.2. Elf schaduwkenmerken
3.1.3. De tussengroep van zeventien kenmerken
3.2. Het gemiddelde beoordelingsbeeld van de kandidaten vergeleken met het
beeld van de ideale kandidaat. Of anders gezegd : De ideale kandidaat
en de werkelijke kandidaat gezien door het oog van de docenten
3.3. Een factoranalyse van de beoordelingen
3.3.1. F a e t o n : ongeremde otherdirectedness
3.3.2. Factor 11 : an tiwetenschappelijke, stellingname mijdende con
tactbereidheid
3.3.3. Factor i n : gecoarteerde, zichzelfbeschermende gelovige ge
voeligheid
3.3.4. Factor iv : zichzelfbeschermende teleurstellings- en onzekerheidsintolerantie
3.3.5. Factor ν : esthetisch-culturele aanleg voor liturgie
3.3.6. Factor vi : ernstige, plichtsgetrouwe studietoeleg
3.3.7. Factor v u : lichamelijke gezondheid
3.4. De uilslagen van de beoordeelden op elk van de zeven factoren

89
89
91
97
104

106
119
120
125
126
129
130
131
131
132

HOOFDSTUK IV

Het testbeeld: de uitslagen van de tests
4.1. Inleiding
4.2. De Otis intelligentUlesl
4.3. De Amsterdamse Biografische Vragenlijst
4.3.1. De neuroticisme schaal: N.schaal
4.3.2. De schaal voor neurotisch-somatische klachten: N.S.schaal
4.3.3. De schaal voor sociale extraversie: E.schaal
4.3.4. De schaal voor de'testattitude': T.schaal
4.4. De F.schaal voor autoritaire gezindheid
4.5. De schaal voor religieuze rigiditeit
4.6. De Allporl-Vernon-Lindzey waardenschaal

135
135
135
137
137
138
139
140
141
143
144

4.7·
4.8.
4.9.
4.10.

De 'Sixteen Personalityfactor test' van R. В. Calteli
De Kuder beroepsinteresseschalen
De sociometrische tests
Samenvatting van de tesluitslagen in een globaal beeld

145
151
153
155

HOOFDSTUK ν

Vergelijking van testbeeld en docentenoordeel
157
5.1.
Verduidelijking van onze methode
157
5.2. De som-discrepantiescore : de gemeten afstand tussen de 'ideale' kandi
daat en beoordeelde werkelijke kandidaten
158
5.3. De ducrepantiescore en het kandidatenbestand in november igßj
159
5.4. De discrepantiescore en de uitslagen van de tests
160
5.5. Samenvatting en kritische opmerkingen
167
HOOFDSTUK VI

Een analyse van het docentenoordeel
169
6.1. Inleiding
169
6.2. Nadere analyse van het verband tussen testbeeld en docentenoordeel :
de extreme discrepantiescores
169
6.3. De extreme discrepantiescores en het kandidatenbestand in november
ідбу : de predictieve validiteit
169
6.4. De extreme discrepantiescores en de uitslagen van de tests
170
6.5. Kan het docentenoordeel worden begrepen?
172
6.6. £«7i poging tot samenvatten
178
HOOFDSTUK VII

Beoordeling, training en vorming
181
7.1. Inleiding
181
7.2. De beoordelaars en hun vooroordeel
182
7.3. Supervisie: één van de middelen tot beoordeling en vorming in de opleiding tot een pastoraal ambt
187
7.4. Supervisie : één van de middelen tot beoordeling en vorming in de voortgezette pastorale vorming
189
7.5. Het stellen van duidelijke eùen aan kandidaten voor het kerkelijk ambt
biedt betere kansen voor zielzorg aan ambtskandidaten en ambtsdragers 189
Samenvattingen

193

Literatuur

217

Bijlagen

225

WOORD VOORAF

Aan het totstandkomen van het onderzoek, waarover in dit proefschrift
wordt gerapporteerd hebben velen meegewerkt. Op de eerste plaats Rev.
W.J. de Graaff, president van het Theologicum en Rev. Drs. A. J.
van Oosterom, directeur van het Filosoficum te Warmond. Vervolgens
de docenten en studenten van de beide afdelingen van dit seminarie.
Methodologische adviezen en hulp werden in ruime mate geboden door
Dr. J. Weima en Drs. J. van der Lans.
De heren F. Albertsnagel, A.Gerritsen en J. Hendrix, kandidaten in
de psychologie hebben velerlei hulp verleend. De computerverwerking
van de gegevens werd verzorgd door de heer H. Borgers van de afdeling
Statistuche Dienstverlening van het Psychologisch Laboratorium.
Aan de velen, die tot dit boek op velerlei wijzen hebben bijgedragen,
betuigt de schrijver zijn hartelijke dank.

9

Hoofdstuk I
P R I E S T E R K A N D I D A T E N S E L E C T I E EN PSYCHOLOGISCH

ι. ι.

ONDERZOEK

Het roepingsbegrip en zijn consequenties voor de beoordeling van kan·
didaten voor het kerkelijk ambt

H e t begrip 'roeping' is in de katholieke kerk vanaf het begin van
deze eeuw een onderwerp van discussie geweest. Tegen de ietwat
romantisch-piëtistische gedachte d a t een innerlijk ervaren 'attrait'
de onmiskenbare aanduiding zou zijn van de roepstem Gods, n a m
Lahitton (79-80) stelling. Deze stellingname behelsde, dat roeping
een persoonlijk element insluit en een kerkelijk-maatschappelijk.
Innerlijk-persoonlijke elementen zijn de geschiktheid voor het kerkelijk a m b t en het verlangen om dit a m b t te bekleden. Kerkelijkmaatschappelijk bestaat roeping in het besluit van d e kerkelijke
overheid om iemand tot het kerkelijke a m b t toe te laten en hem
daartoe te wijden.
Deze elementen kunnen in een zekere spanning tegenover elkaar
staan. Niet altijd is er voor iedere geschikte een plaats; niet alle geschikten vinden het beroep aantrekkelijk en tenslotte : soms overtreft
de vraag n a a r ambtsdragers (beroepsbeoefenaren) het aanbod v a n
kandidaten, en soms is het omgekeerd.
Eigenlijk is de theorie van L a h i t t o n - d o o r de kerkelijke overheid
overgenomen ( 7 5 ) - e e n voorbeeld van secularisering.
Veel ideeën over roeping, of beter gezegd, sommige beelden van de
roeping in verkondiging en vroomheidsliteratuur, impliceren een
concurrerende God, die meedingt op de arbeidsmarkt. I n onze
j e u g d bijvoorbeeld bestond een prent, die gebruik maakt van de
parabel van de arbeiders in de wijngaard [Mt. 20]. Deze arbeiders
worden tot werk in de wijngaard 'geroepen'. De concurrentie in de
II

parabel is dan voor God gemakkelijk, want er heerst werkloosheid
en geen overemployment. De werklozen gaan dan ook direct op de
uitnodiging in, blij, dat er tenminste iemand is die hen roept.
'Secularisering', zegt De Grijs (59), 'voltrekt zich op alle gebieden
van het leven ; de mens staat daarin centraal. De mens kan veel.
Wij hebben God niet meer nodig bij ziekte, niet voor een misoogst,
niet voor bliksem en onweer'. Hetzelfde geldt voor het vaststellen
van roeping. 'Een groeiend arsenaal aan wetenschappelijke research, sociologische en psychologische experiëntie komt ter beschikking. En ondanks de enorme risico's die wij lopen, zijn wij geneigd te vertrouwen op ons kunnen en onze creativiteit.' (o.l. 68-69).
Deze uitspraak van een theoloog overschat zeker de resultaten van
het moeizame zoeken van research-psychologen in het veld van
personeelsselectie (all the bother of the screening (117)) ; zij schetst
echter wel de opgave, waarvoor beoordelaars van kandidaten voor
kerkelijke ambten staan en luidens ook pauselijke uitspraken altijd
hebben gestaan. Pius xi en Pius x n vermanen geestelijke leiders
zeer ernstig geen selectiefouten te maken en herinneren hen eraan,
dat er fouten worden gemaakt. Het tweede Vaticaans Concilie 'geeft
de wettige bedienaar van de kerk de opdracht de geschiktheid van
de kandidaten te onderzoeken' (75-8 nr. 2).
Wij stellen ons daarom als opgave de selectie voor het kerkelijk
ambt te bestuderen. Daarvoor dienen wij te weten welke de eisen
zijn, die men aan het kerkelijk ambt stelt en hoe men kan beoordelen of een kandidaat aan deze eisen kan voldoen.
Het gaat dus eigenlijk om twee vraagstukken: een vraagstuk betreffende een toetssteen, een criterium, en een vraagstuk betreffende
de beoordeling van kandidaten gemeten aan dit criterium. Wij
zullen deze twee vraagstukken afzonderlijk bespreken. Daarbij
dient echter te worden opgemerkt, dat in de korte geschiedenis van
de psychologische hulpverlening bij selectie van kandidaten voor
het geestelijke ambt deze onderscheiding niet altijd scherp is gehanteerd. Waarom wij ons daarover niet al te zeer dienen te verwonderen, zal de geschiedenis van het 'priesterselectieprobleem'
duidelijk maken. Voor het moment mogen wij volstaan met deze
samenvatting: roeping is een theologisch begrip; het impliceert het
12

beeld van Iemand, die roept. Psychologisch bezien is het een gelovige interpretatie van het proces, waardoor iemand zijn levensorganisatie en zijn beroep kiest; namelijk een proces, waarover hij
bereid is zich te verantwoorden. Dit theologisch roepingsbegrip is
voor de psycholoog wel en niet interessant. Het b voor hem niet
interessant in die zin alsof dit begrip hem zou doen zoeken naar een
onbekende factor, die op onvoorspelbare wijze zou interfereren in
het proces van beroepskeuze en beroepsselectie. Sélecteurs moeten
selecteren 'tamquam deus non daretur', alsof er geen God in het
spel was. Immers, deze God, waarin zij geloven, 'concurreert niet'.
Anderzijds is dit theologisch roepingsbegrip wel interessant voor de
psycholoog voor zover hij wil onderzoeken of en in hoeverre het
geloof in de betekenis van het gekozen beroep en de gekozen levensstaat deze keuze en deze selectie zuivert of verstoort.
1.2.

De vraag van Th. V. Moore: is 'godsdienstig personeel' psychisch
minder gezond?

In 1936 heeft Th. V. Moore (93) twee artikelen gepubliceerd,
waarmee hij de aandacht heeft gevestigd op het probleem van de
psychische gezondheid van 'religieus personeel'. Hij vond dat van
de religieuze zusters, die in psychiatrische ziekenhuizen waren opgenomen, 44 pet. aan één of andere vorm van schizofrenie leed
tegen 21 pet. van alle vrouwen die waren opgenomen, en 28 pet.
van alle priesters tegen 17 pet. van alle opgenomen mannen. V a n
de opgenomen priesters waren 21 pet. alcoholisten tegen 7 pet. van
alle opgenomen mannen. Hij vond bovendien bij religieuze vrouwen een meer dan gemiddeld aantal involutiepsychosen, en bij
mannen in een religieuze levensstaat meer dan gemiddeld manischdepressieve psychosen. Hij trok de conclusie dat de religieuze levensstaat een zekere aantrekkingskracht uitoefent op personen met een
prepsychotische persoonlijkheidsstructuur.
Thomas N. McCarthy (89), die in 1958 een kort historisch overzicht publiceerde van de door Moore's publicaties gestimuleerde
studies (McCarthy 1942, Peters 1942, Birke 1947, Lhota 1948, Bier
1948, d'Arcy 1954), deelt mee dat al deze onderzoekingen tot de
13

volgende bevindingen voerden : personen die kiezen voor het religieuze leven lijken meer dociel, meer afhankelijk, meer introspectief
en meer 'selfconscious' d a n de gemiddelde Amerikaanse jeugdigen
van dezelfde leeftijd. Trekt men bijvoorbeeld vergelijkingen met
studenten die reeds meer dan gemiddeld tot neurosen gedisponeerd
zouden zijn, d a n blijkt de gemiddelde seminarist nog meer geaccentueerd preneurotisch. Terwijl deze studies verschijnen, wordt tegelijk de vraagstelling meer gepreciseerd en gesplitst. M e n gaat zich
afvragen :
i. máákt een geestelijk beroep of levensstaat de mensen minder gezond? Is het geestelijk beroep of de opleiding daartoe een geestelijk hygiënische bedreiging?
2. of oefent het geestelijk beroep juist een aantrekkingskracht uit
op vreemde, minder gezonde mensen?
Deze vraagstelling, door Moore uitgelokt in een rooms-katholieke
context, is overgenomen in Amerikaanse protestantse milieus.
Wayne E. Oates (96) bundelde in The minster's own mental health een
reeks artikelen en onderzoeksverslagen over dit onderwerp. De
meeste auteurs in dit verzamelwerk neigen ertoe 'religieus personeel' vrij te spreken van de aanklacht dat zij minder gezonde
mensen zouden zijn. H u n aanklacht richt zich tegen de psychische
stress die uitgaat van het geestelijk a m b t en de opvattingen over het
geestelijk a m b t in de maatschappij. Bijvoorbeeld, de methodistische
bisschop Werner (119) wijst op deze p u n t e n :
1. het aantal functies van de moderne geestelijke is te sterk gegroeid ;
2. zijn verantwoordelijkheden houden niet op n a een lange d a g ;
3. hij moet veel samenwerken met onbetaalde vrijwilligers en dat
vereist ongewoon veel tactische kwaliteiten.
De theoloog Williams ( 123) wijst er in hetzelfde werk op dat een
kerkelijk ambtsdrager uit hoofde van zijn beroepsopgave in een
zeer eigenaardige spanningsverhouding komt te leven met de m a a t schappij. Als bedienaar van de kerk moet hij zich aan de m a a t schappij aanpassen om daar vruchtbaar te kunnen werken; tegelijkertijd zou hij geen goed bedienaar van kerk en evangelie zijn als
hij geen hervormer wil zijn. Deze geloofsopdracht is een nood14

zakelijke bron van twijfels en onzekerheden, ongeacht iemands
psychische en morele integriteit.
Een ander aspect vinden wij in een beschouwing van Kildahl (76)
over de druk die er van een godsdienstig a m b t kan uitgaan. A b m e n
het geestelijk a m b t o p v a t - z o a l s ook in de katholieke kerkelijke
documenten gangbaar is-als een vertegenwoordiging van Christus,
d a n roept dit bij de ambtsdrager gemakkelijk zeer sterke verantwoordelijksheidsgevoelens op. De ambtsbezigheden worden als zeer
dringend ervaren en tenslotte ontwikkelt zich het gevoel dat m e n
in het leven slechts één doel heeft na te streven. De kans wordt d a n
groot dat men onder dit ene doel de bevrediging van allerlei eigen
behoeften gaat nastreven, hetgeen zeer bedreigend is voor de eigen
persoonlijke integriteit en echtheid.
Weer een ander beroepsrisico voor 'religieus personeel' wordt beschreven door Johnson (69). Hij meent dat deze functionarissen gemakkelijk verstrikt raken in allerlei overdrachts- en tegenoverdrachtsrelaties. Dit is gegeven met de aard van h u n werk ; mensen
verwachten veel van hen en de waarden die zij vertegenwoordigen,
zijn zeer fundamentele menselijke levenswaarden die in het leven
van de hulp- en contactzoekenden vaak zeer conflictbeladen zijn.
Weliswaar kan men zich tegen dit beroepsrisico beveiligen door
leeranalyse, supervisie en werkbegeleiding, m a a r in feite is dit tot
nu toe zeer onvoldoende gebeurd.
Seward Hiltner (65) bespreekt nog een andere beroepsmoeilijkheid
van geestelijke ambtsdragers. Zij mogen eigenlijk in h u n persoonlijk
leven niet falen. Hij illustreert dat aan echtscheidingsmoeilijkheden
van dominees. Hij heeft de indruk dat dominees vaak een noodzakelijk geworden scheiding uitstellen, omdat hun gemeenteleden
daarmee geen raad weten en van hen nu eenmaal een voorbeeld
verwachten, waarin voor een mislukt huwelijk geen plaats is.
Daniel Blain ( 16) wijst nog op het gebrek aan privacy ; verder op de
misvatting dat de empathie, die men van geestelijken vereist, noodzakelijkerwijs voert tot het onvermogen om eigen gevoelens te beleven en tot uitdrukking te brengen : empathisch invoelen zou hen
ieder gevoel voor objectiviteit doen verliezen.
Veel van deze geluiden zijn langzamerhand ook in ons land zeer
15

vertrouwd geworden. Ze zijn er mede aansprakelijk voor dat m e n
de psychisch-hygiënische conditie van dragers van geestelijke a m b ten aan de orde stelt.
Daarnaast blijven er stemmen opgaan die er voor waarschuwen,
dat het geestelijk a m b t vreemde of gestoorde mensen aantrekt. Deze
stemmen zijn niet alleen Amerikaans. Naast bijvoorbeeld de waarschuwingen van Christensen (31) in het verzamelwerk van Oates,
die de overtuiging uitspreekt, dat mensen met bepaalde psychische
problemen een oplossing in het a m b t zoeken, zijn er ook Europese
vermaningen. Romain Matignon (87) somt een aantal min of meer
neurotische motiveringen op. H e t verlangen n a a r het 'vie séparée'
kan een vlucht zijn voor verantwoordelijkheid en initiatief. H e t
verlangen n a a r het leven in een communauteit kan worden ingegeven door een behoefte aan kinderlijke geborgenheid. Het verlangen n a a r verheven idealen kan een overcompensatie van minderwaardigheidsgevoelens zijn. De overgave aan God kan een overgedragen vaderbinding zijn. De nederigheid kan een dekmantel
zijn voor zelfbestraffing. Een verdrongen of onderontwikkelde
sexualiteit wordt soms Omgezet' in de wens om maagdelijk te leven.
Contemplatie kan worden gezocht uit passiviteit. Het aktieve leven
daarentegen om in het werk diepe angsten te verdoven, of o m d a t
men steeds uit competitiegevoelens leeft, of omdat men zijn paranoïde temperament de baas wil blijven, of uit behoefte aan zelfbevestiging. Sommigen verlangen een leven te leiden van eerherstel
aan God, m a a r zijn ten prooi aan een onbewust masochisme. Er
zijn er die theologieprofessor hopen te worden vanuit het o n v e r mogen om relaties te leggen met leeftijdgenoten en ouderen, uit
infantilisme of uit latente homosexualiteit. Apostolische ijver kan
een dekmantel zijn voor zucht tot domineren en de behoefte om
mensen te beïnvloeden kan een compensatie zijn voor sexuele insufficiëntiegevoelens. Al deze waarschuwingen betreffen reeds vooraf aan de beroepskeuze aanwezige persoonlijkheidsstructuren waarvoor men een kanaal zoekt in het geestelijk a m b t . Zo wijst Eduard
Grünewald (58) vanuit zijn praktijk als 'Berater' van theologiestudenten er op, dat velen die zich tot het a m b t wenden hun oedipale bindingen niet hebben overwonnen door het nemen van risico's.
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Uitspraken als deze zijn er vele. Men kan ze het beste situeren als
uitspraken van psychiaters, klinische psychologen, geestelijke leiders, die vanuit hun concrete bemoeienissen met kandidaten worden
getroffen door een aantal psychopathologische problemen van kandidaten voor geestelijke ambten, of van ambtsdragers of religieuzen
die reeds jarenlang functioneren. Het is niet de bedoeling van dit
inleidend hoofdstuk een overzicht te geven van alle literatuur over
de Psychohygiene van a m b t en ambtskandidaten. Sinds Moore
in 1936 zijn artikelen schreef, heeft men zich langzamerhand gerealiseerd dat er over selectie, opleiding, training en werkstructuren
van 'religieus personeel' een groot aantal vragen moet worden gesteld. Naast het inspirerende werk van Anton Boisen, de inspirator
van de 'clinical pastoral training movement' (19 + 12), zijn de als
alarmerend ervaren artikelen van Moore prikkels geweest voor een
brede stroom van theorievorming en onderzoek. In 1965 publiceerden Menges en Dittes Psychological Studies of Clergymen. Het boek
bevat samenvattingen van 700 publikaties: 75 pet. daarvan was
geschreven tussen 1955 en 1965. Sindsdien publiceerde de Ministry
Studies Board reeds een aanvulling met 240 titels.
H e t Franse tijdschrift Supplément de La Vie Spirituelle heeft over deze
Amerikaanse ontwikkeling van tijd tot tijd verslag gedaan. Tegelijkertijd ziet men dat het probleem van de klinische tegenover de
statistische predictie betreffende de toekomstige ambtsgeschiktheid
van kandidaten ook daar regelmatig aan de orde komt. CahenSalabelle stelt in 1950 (27) het probleem van 'verdrongen roepingen' aan de orde vanuit klinische voorbeelden. Een ware roeping bestaat in: 'être d'accord avec notre affectivité, le conscient
en accord avec l'inconscient sousjacent' (o.I. 18). De formule is
simpel, zegt hij, m a a r de kunst moeilijk. Immers, het onbewuste
heeft een compenserende functie ten opzichte van ons bewuste.
M a a r d a t impliceert een haast noodzakelijke verblinding voor de
scheppingen van ons onbewuste, zoals bijvoorbeeld onze dromen.
Zodoende zijn wij ook bijna noodzakelijk blind voor het ingewikkeld karakter van onze motivaties. Zijn deze inzichten bruikbaar?,
vraagt Cahen-Salabelle zich af. Niet als men tests gaat gebruiken :
deze leveren een momentopname; ze vangen de dynamiek van het
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gemoedsleven niet. D a a r o m verwijst hij naar de welhaast utopische
kans om alle kandidaten voor het geestelijk a m b t te psychoanalyseren. Als resultaat daarvan verwacht hij dat slechts een zeer kleine
elite deze proef zal doorstaan : mensen met een zeer hoog psychologisch evenwicht en een zeer krachtige 'fonction religieuse'. Bij
lezing van zijn uiteenzettingen krijgt men de indruk d a t niet alleen
het a m b t m a a r ook het ambtscelibaat een-onuitgesproken-factor
is, die tot deze hoge eisen noopt: alleen bij psychisch hoog begaafden en zeer evenwichtigen, die d a n nog psychoanalytisch 'gezuiverd' worden, is hij bereid a a n te nemen dat er geen 'onbewuste
adders' onder het gras schuilen.
I n 1954 komt de psychologische test ter sprake. A. Plé (101) introduceert artikelen van W . Bier en A. Benkö. Hij ondersteunt h u n
pleidooi voor psychologisch onderzoek van kandidaten voor een
geestelijk a m b t onder voorwaarde d a t de psychologen niet pretenderen de roeping zelf te onderzoeken m a a r slechts de geschiktheid. Hij onderstreept tevens de noodzaak van goed gevalideerde
tests.
H e t d a a r o p volgende artikel van W . Bier (14) gaat uit van de door
Pius χ van Lahitton overgenomen onderscheiding tussen inwendige
en uitwendige roeping. H e t onderzoek naar de inwendige roeping
is in feite een onderzoek naar de motivatie ; het onderzoek naar de
uitwendige roeping heeft als doel te beoordelen of iemand aange
past is a a n het instituut d a t hij kiest. Bier gelooft in de bevindingen
van M o o r e : inderdaad gaat er van een religieuze levensstaat een
aantrekkingskracht uit op gestoorde persoonlijkheden. D e apart
heid en de eenzaamheid trekt hen. N u zijn de zwaardere stoor
nissen diagnostisch gemakkelijk te herkennen. Moeilijker zijn de
nog weinig ontwikkelde stoornissen te herkennen. Bovendien is het
moeilijk te voorzien welke stoornissen een kandidaat echt onge
schikt zullen maken. Een neurose schept weliswaar de presumptie
van ongeschiktheid, m a a r deze presumptie blijkt niet altijd op te
gaan. D a t neemt niet weg dat Bier pleit voor een strenge toelatingspolitiek: de frustratietolerantie moet hoog zijn. Hij wijst er boven
dien op dat neurotische kandidaten teveel tijd vragen van de op
leidingsstaf ten koste van de gezonde kandidaten ; bovendien zijn
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ze een te grote last voor h u n confraters. W a t het psychologisch
onderzoek zelf betreft: hij geeft verre de voorkeur a a n testen vóór
de toelating. D e kandidaten hebben d a n nog geen positie te verdedigen en de beoordelaars voelen zich gemakkelijker vrij om
iemand a f t e wijzen. Tenslotte bespreekt hij summier het probleem
v a n de te kiezen tests zelf. M e n is pro praxi aangewezen op groepstests. Voor het bepalen van de intellectuele geschiktheid ligt hier
niet zo'n moeilijk probleem. D á t worden de zaken pas als het gaat
over rijpheid, evenwicht en integriteit. M e n zal daarbij gebruik
moeten maken van questionnaires en projectietests. W a t de questionnaires betreft: in allerlei Amerikaanse onderzoekingen blijken
priesterkandidaten andere testresultaten te behalen dan vergelijkbare studentengroepen. Hij meent d a a r o m dat voor zo'n groep
eigen normen moeten worden vastgesteld.
Benkö (7) stelt z i c h - i n een aansluitend a r t i k e l - t e n opzichte v a n
tests veel gereserveerder op : ze zijn onvoldoende geijkt. Desondanks
meent hij sommige Rorschach- en Szondibeelden diagnostisch te
kunnen gebruiken. M a a r de voornaamste taak van psychologen in
het selectieproces van kandidaten voor het geestelijk a m b t ziet hij
in deskundige bijstand a a n de geestelijke leiders van kandidaten.
Immers, de van dieptepsychologische zijde gesignaleerde anachronismen in de m o t i v a t i e - d e moederbinding in de zin van Freud
of de Adleriaanse overcompensaties-zij η nu eenmaal vaak aan
wezig. De vraag is alleen hoe deze worden verwerkt. M e n moet zijn
motieven zuiveren. O p d a t de psycholoog de geestelijke leidslieden
kan bijstaan, zou hij iedere kandidaat voor de aanvang van zijn
opleiding moeten interviewen.
I n 1958 geeft M c C a r t h y (89) in Supplément de La Vie Spirituelle een
overzicht van de Amerikaanse onderzoekingen. Hij vat als volgt
samen :
1. Moore's stelling: prepsychotici voelen zich vaker aangetrokken;
2. Bier en zijn leerlingen stellen inderdaad afwijkingen vast, m a a r
vragen of men deze heeft gemeten met de goede tests en vervolgens of men bij het gebruik van deze tests heeft gemeten n a a r
ter zake doende n o r m e n ;
3. men moet zich afvragen of het leven in een religieus beroep of
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levensstaat afwijkingen oproept;
4. bovendien kan m e n veronderstellen d a t bepaalde persoonlijkheidstypen door het religieuze leven worden aangetrokken, terwijl het religieuze leven deze eigenaardigheden d a n weer versterkt.
M c C a r t h y vestigt er de aandacht op dat men e c h t e r - o o k al door
de behoefte aan een antwoord op Moore's v r a g e n - m e t een eigenlijke beroepsselectie nog niets is gevorderd. Alle onderzoeken zijn
descriptief. M e n kan weinig of niets voorspellen ten aanzien van
succes of mislukking in het ambt, waarvoor de kandidaten opgeleid
willen worden. Bovendien mist hij in de beschreven persoonlijkheidskenmerken de aanduiding van de motiverende doelstelling.
Als deze kandidaten imponeren als meer afhankelijk, wat is dan
de zin, de bedoeling, van deze afhankelijkheid? Als men hen meer
introspectief noemt, waarop is deze introspectie d a n gericht?
Eveneens in 1958 bespreekt L. Beirnaert (5) het probleem van de
geschiktheidsbeoordeling. Hij gaat ervan uit dat men affectieve
rijpheid als voorwaarde stelt. Deze heeft als kenmerken : een zekere
m a t e v a n vrijheid en gemak met n a m e in relatie tot de eigen
sexualiteit en agressiviteit. Wil men deze beoordelen, d a n kan men
daarbij gebruik maken van tests, m a a r alle testresultaten moeten
worden geconfronteerd met gespreksresultaten. H e t gesprek blijft
d e meest aangepaste benadering. M a a r wat wil m e n exploreren?
Niet een abstracte, ideale rijpheid. H e t gaat om het voorzien van
zeer concrete eventualiteiten. Zijn er schandalen te vrezen, of een
totale verlamming van de aktiviteit; depressies, of ook het optreden
van onbewuste projecties in de relaties, waardoor het werken met
mensen ernstige schade zal lijden? Zijn er nu moeilijkheden die
tijdens de opleidingsjaren zullen verdwijnen? Zal psychotherapie
voldoende hulp bieden, of kan men voor de ontdekte onrijpheid
voldoende sanering verwachten van een p a a r j a r e n waarin de kandidaat zijn eigen kost moet verdienen in de maatschappij ? Beirnaert
vindt dit vraagstukken waarover de specialist-en hij bedoelt hier
de psychoanalyticus-vruchtbaar kan overleggen met de geestelijke
leiders. Duidelijk is hier uitsluitend sprake van klinische predictie
en even duidelijk lijkt, dat niet expliciet geselecteerd wordt op
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speciale beroepseisen voor het geestelijke ambt, maar vooral op geschiktheid voor het celibaat.
Ph. Parrot en R. P. Romain (98)-een medicus en een geestelijkebenaderen het selectievraagstuk eveneens vanuit de klinische ervaringen. De onrijpheid van priesters treedt naar hun mening vaak
aan het licht tijdens de eerste vier praktijkjaren. De ontdekking
van de levensproblemen van hun parochianen confronteert hen
met hun eigen onrijpheid. Vanuit deze klinische ervaringen formuleren zij een zestal rijpheidskenmerken. Deze zijn vermeldenswaard, al is er een zekere vanzelfsprekendheid niet aan te ontzeggen. Zij noemen: 1. sociale autonomie: los zijn van te grote
groepsbindingen; 2. persoonlijke autonomie: niet meer gevangen
zijn in herhalingspatronen die uit de jeugd stammen; 3. een redelijke emotionele controle: een zekere objectiviteit waardoor men
gevrijwaard is tegen beroepsgevaren als dogmatisme en harde moraliserende oordelen; 4. voldoende socialisatie, waardoor het eigen
narcisme wordt overwonnen; 5. sexuele volwassenheid; 6. evenwicht.
In een aanvullend artikel van Parrot, Romain, Mabille en Courtelare (99) wordt ook duidelijk hoe de auteurs hun klinische inzichten hebben gewonnen. Zij werken in een behandelingsinrichting
voor psychisch gestoorde priesters en doen verslag van hun bevindingen tijdens de behandeling van drieënveertig priesters gedurende
driejaar. In de anamnese van deze patiënten vonden zij een moraliserende opvoeding, een gebrek aan sexuele opvoeding, in meer
dan de helft der gevallen een perfectionistisch rigide moeder; verder een isolerend kleinseminarie, een gebrek aan affectieve uitgroei
en de opvoeding tot een ideaal klerikaal beeld. Na hun priesterwijding-zo bleek hun—waren deze patiënten in de praktijk, waartoe zij niet waren opgeleid, ontwricht geraakt ; zij benaderden hun
eigen problemen niet psychologisch maar moraliserend; er was
geen sprake van een gebedsleven of althans niet van een gezond;
zij leden aan eenzaamheid; hun sexualiteit was niet geïntegreerd
en zij kwamen te laat hun eigen zwakheden op het spoor.
Zonder enige twijfel zijn dergelijke psychopathologische bevindingen zeer waardevol: ze vestigen de aandacht op gevaren die
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kleven aan een onvoldoende psychisch-hygiënische zorg ; ze wekken
op tot preventieve maatregelen, ze zijn feitelijk het uitgangspunt
geworden voor diepergaande studie op selectieprocedures en ze
hebben de geesten rijp gemaakt voor een totaal andere structurering van het geestelijk ambt, alsook voor de ideeënontwikkeling
over de ontkoppeling van a m b t en celibaat. Echter onopgelost blijft
de vraag: hoe onderkent men tevoren hoe het deze kandidaten
zal vergaan? Welke middelen staan ons ten dienste om ongeschikten
te onderscheiden van geschikten met kans op slagen? En wie zijn de
ongeschikten? Zij die de opleiding tot het geestelijk ambt v e r l a t e n m a a r gaan er geen zeer geschikten weg? Zijn er geen ongeschikten
onder hen die blijven? Niemand zal dit willen tegenspreken. Selectieonderzoek moet dus een criterium hanteren. M a a r wat is een
bruikbaar criterium? Salman (107) wijst er in i960 op dat het
psychopathologisch criterium goed is, m a a r onvoldoende. Hij zou
aan de orde willen stellen: 1. de kwaliteit van de motivatie; 2. de
capaciteit om vreugde te beleven aan een godsdienstige werkkring;
3. frustratietolerantie vooral voor affectieve eenzaamheid; 4. een
goede verhouding tot het werk van de groep waarbij men zich
aansluit; 5. gezond verstand. Hij spreekt d e - o n b e w e z e n - h o o p uit,
dat de uitslagen van Rorschachtest en M . M . P . I . (een tot nu toe voor
Europese landen niet geijkte Amerikaanse persoonlijkheidsinventaris) hierover licht kunnen verschaffen. M a a r hij meent ook dat
er te weinig betrouwbaar attitude-onderzoek is gedaan om over al
deze vereisten voldoende zekerheid te verkrijgen. In ieder geval
blijft de geestelijke (psychologisch doorgelichte religieuze) begeleiding zeer belangrijk. De begeleider in de vorming tot ambtsgeschiktheid vervult daarom drie rollen: een psychologisch begrijpende, een pedagogisch eisen-stellende en een mystagogisch getuigende. De laatste duidt hij aan als 'la forme la plus adulte de
formation religieuse'.
Vanuit psychoanalytisch gezichtspunt wil L. Beirnaert (6) ook het
zwaartepunt van de deskundige hulp bij een goede selectie van
kandidaten verleggen n a a r het gesprek met de kandidaat. De psychoanalyticus is immers geen beoordelende onderzoeker, m a a r een
therapeut: ' L a relation est thérapeutique d'emblée, même q u a n d
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une thérapie en règle n'est pas instaurée.' (o.l. 180). I n die zin
kan hij geen beoordelaar worden van wie het lot van de beoordeelde
afhangt. Kerkelijke autoriteiten kunnen vragen hebben over een
kandidaat, m a a r deze hebben hun oorsprong in het feit dat de
kandidaat vragen over zichzelf heeft. De vraag luidt wel 'ben ik
geschikt?', m a a r het is veeleer de vraag 'wie ben ik?' De specialist
treedt dan slechts op als degene die met de kandidaat diens eigen
vragen verheldert, de draagwijdte en de betekenis ervan overzichtelijk helpt maken. De deskundige moet daarin rolvast blijven.
D a n kan de kandidaat soms o n t d e k k e n - t o t zijn o p l u c h t i n g - d a t hij
eigenlijk geen kerkelijk a m b t begeert. Natuurlijk zijn er conflicten
mogelijk: kandidaten die zich niet engageren in een roeping, m a a r
die deze ook niet kunnen loslaten. Toch is dit niet alleen het probleem van de beoordelende autoriteit : de kandidaat stelt zelf deze
kwestie als de dialoog met de helpende deskundige hem deze perplexiteit heeft doen ontdekken. Strikt genomen moet dus de kandidaat zelf de uitslag van deze gesprekken gaan mededelen aan de
beoordelende autoriteit, tenzij er een formele psychiatrische contraindicatie is. K o r t o m : geschiktheidsbeoordeling moet bij de kerkelijke autoriteit berusten; de analyticus moet het subject helpen
zichzelf te begrijpen.
Enigszins is dit ook de mening van Parrot (roo) : kerkelijke overheden moeten zich niet verschuilen achter de arts of de psycholoog;
zij moeten h u n eigen verantwoordelijkheden dragen. Toch stelt
Parrot zich minder uitsluitend op als de gesprekspartner van de
kandidaat. Hij wil de kandidaten echt psychisch doorlichten e n anders dan B i e r - n a de aanvang van de opleiding. Het instrument
bij uitstek is het klinisch interview. (Zijn mening zou samen te
vatten zijn in de bekende uitspraak: de hele rest is dessert.) De
rest zou dan kunnen bestaan in een grafologisch onderzoek, een
auto-anamnestische questionnaire en tests. O p grond daarvan geeft
hij de uitslag aan de geestelijke raadsman van de kandidaat; soms
is het dan z.i. zeer nuttig deze uitslag samen met de kandidaat aan
deze geestelijke raadsman te rapporteren.
I n 1961 vat A. Plé (102) de doeleinden van psychologisch selectieonderzoek van kandidaten voor het geestelijk ambt nog eens samen :
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het dient om contra-indicaties op het spoor te komen. I n Frankrijk
is d a n inmiddels opgericht de A.M.A.R. : Association Médico-Psychologique d'Aide aux Religieux. Deze zet teams van drie professionals aan het werk: priester, zenuwarts en klinisch-psycholoog.
Over het resultaat van hun werk meent Plé niet veel te kunnen
publiceren wegens 'l'honnêteté scientifique et la discrétion'. M e n is
over de resultaten wel tevreden : een aantal pathologische personen
zijn weggeselecteerd. T o c h heeft men soms defecten over het hoofd
gezien en is men soms te somber geweest blijkens de follow-up.
Samenvattend kan worden gezegd dat men niet alleen van de
noodzaak van een doeltreffende selectie van kandidaten meer en
meer overtuigd raakt, maar dat men bovendien verslag doet van
selectieprocedures. Echter, het perspectief wordt sterk bepaald door
de bekommernis om psychisch-zieke kandidaten te elimineren.
H e t criterium is meer aan de psychopathologie ontleend dan a a n
beroeps- of bedrijfspsychologische gezichtspunten. Vervolgens doet
men geen verslag van studies die het voorspellend karakter van de
gebruikte tests evalueren. Beknopt gezegd : dit alles blijft een pogen
om op het blote-zij het klinisch geschoolde-oog personen te verwijderen op grond van psychische labiliteit of onvolwassenheid, in
de veronderstelling dat het geestelijk a m b t door zulke personen
wordt gezocht en tegelijkertijd voor hen veel te zwaar is.
Een nieuwe weg wordt gekozen door W . de Bont (20), die de volgende vragen formuleert voor degenen, die een psychologie rond
de roeping willen bestuderen : 1. waarom wil deze persoon priester
worden; 2. wat kenmerkt de geslaagde priester; 3. wat zijn de
criteria voor succes voor diegenen die zich geroepen voelen.
D e eerste vraag meent hij te kunnen beantwoorden aan de h a n d
van de theorie van Erikson (48 a.) over de verschillende opeenvolgende identificatiefiguren. V a n de tweede vraag zegt hij terecht,
dat wij er nog niets van weten bij gebrek aan enig onderzoek. H e t
antwoord op de derde vraag poogt hij te leveren door het opstellen
van een aantal goede voortekenen, die aan Eriksons identiteitswordingstheorie zijn ontleend. Deze goede voortekenen zijn: 1. een
duidelijk perspectief in de toekomstbeleving; 2. zelfbewustzijn;
3. het uitgeprobeerd hebben van voldoende rollen; 4. een geïnte-
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greerde persoonlijkheid; 5. de verwachting bij de kandidaat van
succes in het werk; 6. een mannelijke sexuele identiteit gevonden
hebben ; 7. in goede relatie kunnen staan met superieuren en ondergeschikten ; 8. een duidelijk omschreven ideaal.
Een onderzoek van achtentwintig novicen uit twee verschillende
communauteiten, gelijkelijk afkomstig uit stad en platteland, levert
h e m een bevestiging van de hypothese, dat de door Erikson beschreven identiteitscrisis haar sporen nalaat in de protocollen van
de tests die hij hun had afgenomen. Deze bestonden in de opdracht
een m a n te tekenen, en verder in de Rorschach en de T.A.T. platen.
Bovendien droeg hij zijn proefpersonen op een opstel te schrijven
onder de titel 'Ideaal en onrust in mijn geestelijk leven.' Tenslotte
sprak De Bont met de kandidaat zelf, zijn novicenmeester en diens
socius (naaste medewerker). De zojuist genoemde sporen van de
identiteitscrisis meent hij te zien in: 1. een a a n het licht tredende
beduidende angst, samenhangend met een passagere ik-desintegratie ; 2. slechte vorm antwoorden in de Rorschach, samenhangend
met een verlies aan realiteitscontact; 3. sexuele verwarring, die
slechts versluierd zichtbaar wordt in gebrekkige sexuele identificaties; 4. een gebrekkig lichaamsbeeld, waarbij hij duidt op de invloed die uitgaat van de pas 'aangenomen' toga of pij. In het gedrag meent hij tekenen te vinden van depressiviteit en achterdocht,
en van autoriteitsconflicten die zouden samenhangen met het feit,
dat deze jongelui zich beraden over eventueel a f t e leggen kloostergeloften van gehoorzaamheid en celibaat. Hij meent dat deze
crisisachtige verschijnselen worden opgeroepen doordat deze kandidaten h u n oude maatschappelijke rollen reeds hebben opgegeven
en op zoek zijn naar een nieuwe rol; de weg n a a r deze nieuwe rol
loopt langs wegen van indoctrinatie en metanoia: 'bekering of
ommekeer des geestes'. Hij verwijst n a a r Eriksons studie over
Luther (48), die aanduidt hoe de opzet van het noviciaatsleven de
desintegratie en reïntegratie stimuleert door isolement, door beperking van prikkels gevoegd bij een grote aandacht voor het
woord, door de afwezigheid van privacy en door toewijding aan de
communauteitsleiders. Dit alles roept regressieverschijnselen op,
die in kracht en diepte afhankelijk zijn van de consequentie, waar-
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mee deze noviciaatsstructuur wordt gehanteerd. Het eindpunt van
zo'n proces is ofwel een nieuwe identiteit of een mislukking, welke
laatste dan geschreven moet worden of op rekening van de te
zwakke integratieve krachten van het subject of op rekening van
het feit dat de noviciaatsvorming te weinig aansluit bij de vooropleiding en/of het geestelijk leefklimaat van de kandidaat voor zijn
intrede.
H e t belang van deze opzet van D e Bont is eerst en vooral hierin
gelegen, dat hij de kandidaat voor het geestelijk a m b t niet meer
beziet als een te bestuderen geïsoleerd individu, m a a r als een gesitueerde persoonlijkheid in wording. Hij probeert ernst te maken
met de opdracht het gedrag te Ieren kennen als een functie van
persoon en situatie. V a n d a a r dat hij in 1963 (21) er nog eens op
wijst dat tests de persoon openbaren, m a a r niets zeggen over de
omgeving. En d e omgeving is voor ambtsdragers in de r.k. kerk te
meer medebepalend, omdat de kandidaat in één keuze èn zijn
beroep kiest, èn de werkgever, èn de leefgroep: ' L a réussite d ' u n
candidat après son acceptation dépend, pour une bonne partie, du
climat et de l'atmosphère de la communauté où il entre. C h a q u e
diocèse et communauté religieuse doit donc se demander deux
choses : à quelle hauteur portons nous nos exigences et que pouvons
nous et voulons nous faire pour aider un candidat dans le développement de son inclination et de son aptitude; en d'autre mots,
qu'avons nous à lui offrir.' (o.l. 548). Immers, de roeping verloopt
psychologisch als een beroepskeuzeproces.
Voor de onderzoekingen, die over dit beroepskeuzeproces zijn ged a a n , venvijst De Bont naar het verslag van Wiegersma (120).
V a n daaruit herinnert hij eraan, dat de kandidaat bij de aanvang
van opleidings- en vormingsjaren de periode van fantasiekeuze
(rond elf jaar) uiteraard, m a a r de fase van de tastende keuze nog
m a a r juist achter zich heeft-althans als er geen retardaties zijn.
De realistische keuzefase begint juist voor dit soort beroepsgroepen
rond de aanvang van hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs e.d.
I n deze fase onderzoeken jonge mensen hun voorkeuren, meten
h u n krachten aan taken, zien uit naar maatschappelijke mogelijkheden en verzamelen daartoe zoveel mogelijk informatie. Welnu,
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veel meer nog dan bij niet-kerkelijke beroepen is in deze periode d e
interactie tussen de groep, waarbij de kandidaat zich aansluit en
de kandidaat zelf, van mede-beslissende betekenis. L a a t deze groep
(bisdom, orde etc.) zijn eisen duidelijk formuleren, zijn mogelijkheden duidelijk laten zien en zorgvuldig samen met de kandidaat
het beslissingsproces doorwerken.
D a t deze samenwerking overigens dikwijls veel te wensen overlaat
wordt opgemerkt door F . M a r c h a n d in 1965 (86). Hij doet verslag
van een onderzoek van 500 kandidaten in het kader van de eerder
genoemde A.M.A.R. Het is hem gebleken dat veel klaarblijkelijk
onevenwichtige kandidaten voor het geestelijk a m b t toch de 'goede
antwoorden' geven en hij gelooft dat zij daarop gedrild zijn. Schrijver zoekt blijkbaar in zijn interviews naar tekenen van 'openmindedness' als hij met kandidaten hun 'roepingsgeschiedenis'
doorneemt. Hij wil zien of zij h u n roeping in discussie kunnen
stellen, of zij alternatieve beroepskeuzen voor de geest hebben, of
zij een eventuele afwijzing onder ogen kunnen zien, hoe de kwaliteit is van hun 'engagement' enz. De attitudes, die zij zodoende
openbaren, Ieren hem de kwaliteiten van hun motivatie.
Samenvattend zou men mogen zeggen: de jaargangen van het
Supplément de La Vie Spirituelle vanaf 1950 tot heden tonen dat in
Franse, kerkelijk geïnteresseerde kringen het probleem van de
selectie van kandidaten voor kerkelijke ambten duidelijker gesteld
gaat worden. M e n formuleert eisen waaraan kandidaten moeten
voldoen ; deze eisen worden grotendeels geformuleerd vanuit dieptepsychologische gezichtspunten. M e n neemt wel enige notitie van
het psychometrische werk dat vooral in Amerikaanse kringen wordt
verricht, m a a r de nadruk blijft vallen op klinische diagnostiek en
klinische predicties. De Bont voert meer sociaal- en bedrijfspsychologische gezichtspunten in, maar hij is een Nederlander en psychologisch opgeleid op het andere continent (Montreal).
Is er inmiddels in Europa behalve dit klinische werk en dit theoretisch ontwikkelen van de probleemstelling geen meer exact onderzoek verricht? De oogst is inderdaad mager. Het werk van Dellepoort (38) is een sociografisch onderzoek naar de herkomst van
kandidaten voor het ambt. Crottogini (34) heeft onderzocht welke
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de innerlijke en uitwendige factoren zijn die remmend of bevorderend op de keuze van het priesterberoep kunnen inwerken. H e t
onderzoek geschiedde door middel van een schriftelijke vragenlijst.
V a n de 850 enquêteformulieren werden er 621 d.i. 73,1 pet. bruikb a a r beantwoord. Crottogini had gevraagd naar familieomstandigheden (sociaal, religieus, pedagogisch), naar de school en de verdere 'Umwelt'. Over de eigenlijke motivatie tot het a m b t en de
betekenis ervan voor de persoonlijkheid beoordeelt hij zelf zijn
materiaal als weinigzeggend : 'Hier offenbart sich deutlich die Begrenzung der Fragenbogenmethode, die nie an die Möglichkeiten
der modernen psychodiagnostische Methoden heranreicht.' (o.l.
131). Binnen de door hem onderzochte populatie z i j n - z o meent
hij—de volgende factoren beslissend geweest voor het ontstaan en
de ontplooiing van een priesterroeping :
1. een door een diep-religieuze offergeest gedragen kinderrijke familie ;
2. de godsdienstige houding van de moeder;
3. woord en voorbeeld van de priester;
4. boeken en tijdschriften;
5. slechts in zeer geringe mate enige invloed van de school.
Crottogini geeft geen verantwoording van de wijze waarop hij zijn
steekproef heeft getrokken. Ook geeft hij geen uiteenzetting over de
significantie van de cijfers. En tenslotte is hij uitgeleverd aan de
zelfinterpretatie van zijn respondenten, doordat hij noch van contrôlevragen, noch van controlegroepen gebruik heeft gemaakt. D a t
de roeping niet groeit uit de kinderrijkdom van het gezin, m a a r uit
de kerkelijke gebondenheid van het gezin, die in de tijd en plaats
van zijn onderzoek ook veelal kinderrijkdom meebracht, is een
voor de h a n d liggende objectie. De mededelingen over de rol van
de moeder doet voorlopig concluderen dat er tussen priesters en
hun moeders speciale relaties bestaan; van welke aard deze zijn en
welke betekenis d a a r a a n moet worden toegekend is een heel andere
vraag.
Crottogini's werk is een poging om het groeiproces van de beroepswensen n a a r het kerkelijk ambt nader te bestuderen. Anders d a n
Boulard, Nabais en Dellepoort, die sociologische, extrapersonale
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gegevens v e r z a m e l d e n - d e eerste over de sociologisch-historische
structuur van het concordaatloze Frankrijk, de tweede over de
slappe seminariepolitiek in Portugal waar men iedereen a a n n e e m t laat Crottogini zien hoe zijn respondenten uit h u n bewuste geheugen h u n roepingsgeschiedenis reproduceren. Inzichten o m kandidaten op hun geschiktheid voor het a m b t te beoordelen of de
ambtssituatie op geschiktheid om gezonde mensen gezond te laten
werken, levert zijn onderzoek echter niet.
D e speciale relatie, die Crottogini aantrof tussen priesters en h u n
moeders, is nader bestudeerd door Karl Guido Rey (103). Hij
wilde weten of de beroepsgroep van de priesters bij h u n beroepskeuze opvallend meer onder moederlijke invloed staat d a n de
andere mannelijke beroepsgroepen, die meer door vaderlijke invloeden bepaald zouden worden. Daartoe heeft hij een vragenlijst
voorgelegd aan 600 theologiestudenten. De meesten van hen heeft
hij ook persoonlijk ontmoet voor een gesprek en voor het afnemen
van een Rorschachtest. Hij meent dat bij deze theologiestudenten
sprake is van een complex, n.l. een 'Ueberwertigkeit des Mutterbildes'. Dit beeld definieert hij als 'den in einer Gestalt verarbeiteten Niederschlag bewußten, teilbewußten und unbewußten Erlebnisse samt d e m dazugehörigen archetypischen Hintergrund' (o.l.
258). Bij 87 pet. van de door hem onderzochte studenten heeft d e
moeder een beslissende betekenis voor de keuze van het priesterberoep gehad. En in tegenstelling tot Crottogini, die de positie van
de vader in deze gezinnen buiten beschouwing laat, meent Rey
vast te kunnen stellen dat de invloed van de moeders overwaardig
is omdat de positie van de vaders te zwak is. Bij 69 pet. vindt hij
in de anamnese een uitgesproken zwak vaderbeeld, met als gevolg
bedwateren, angsttoestanden en weglopen van huis. Bovendien:
minder contactbereidheid, minder hetero-erotiek en een toename
van de homo-erotiek. O m deze indrukken te preciseren verdeelt hij
zijn studenten in twee groepen: een groep met een 'paradoxaal'
ouderbeeld (sterke moeder, zwakke vader) en een groep m e t een
'normaal' ouderbeeld. Bij de eerste groep vindt hij 45 pet. onderzochten met homosexuele tendensen, bij de tweede groep o pet.
I n het licht van deze gegevens beziet hij d a n de bevinding dat de
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meeste theologiestudenten religieuze moeders zouden hebben. M a tige bindingen met de moeder zouden sterke beroepstwijfels oproepen; sterke bindingen zouden of geen beroepstwijfels oproepen
(niets buiten moeder) of zeer sterke twijfels (door de ervaren kloof
tussen de eisen van het leven en de moeder). Een bevestiging vindt
Rey in de vergelijking van Rorschachprotocollen van medische en
theologische studenten. Bij de eerste vindt hij 6 antwoorden die
zouden duiden op orale complexen, bij de tweede groep 70. Eveneens bij medische studenten slechts 2 antwoorden die op sexuele
symboolstuporen zouden wijzen, bij de theologiestudenten 32, nl.
25 vrouwelijke en 7 mannelijke sexuele antwoorden. Tenslotte
hebben zijn theologiestudenten 10 maal zoveel infantiele antwoorden als zijn medische studenten. Rey acht hiermee het bestaan van een moedercomplex voldoende overtuigend aangetoond.
Hij formuleert als volgt: voor een roeping is nodig een religieuze
moeder aan wie men een libidineuze binding heeft van positieve
aard, die uitloopt op een identificatie met de moeder. Door de
zwakkere vader wordt het kind niet uit de armen van de moeder
verlost. Door zijn vroomheid kan het kind behagen aan zijn religieuze moeder. Zij verschaft hem d a n een religieuze vervanger voor
de vader : de priester. Bovendien, door het 'relatief' uitvallen van
de vader treedt er een (religieuze) regressie o p : terug naar de
moeder. Religie is zo een driftverschijnsel. En het celibaat is d a n
de trouw aan de moeder met voorbijzien van andere vrouwen. Aan
de hand van een voorbeeld, ontleend aan een psychotherapie, formuleert Rey de volgende stelling: er is een samenhang tussen
priesterlijke roeping en priesterlijke neurose. Zij wortelen in dezelfde b o d e m : het moedercomplex. Dit complex kan ook positief
worden verwerkt: het is een centrum van psychische energie, van
aandrift en motivatie tot handelingen en prestaties. M e n kan deze
energie overdragen op de moederkerk; dat sluit echter een nieuw
gevaar in voor bemoederd worden. V a n d a a r dat de priesterkandid a a t gestimuleerd moet worden naar wereld en partnerschap,
m.a.w., n a a r individuatie. Als een van zijn beroepskenmerken
noemt hij 'Einfühlungsvermögen'. Dit is een meer vrouwelijke
karaktertrek. Als de priesterkandidaat deze trek ontwikkelt, be-
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hoeft hij niet bang te zijn voor de vrouw in zijn omgeving. Christus
is het voorbeeld van de priester : 'Eine gewisse Richtung ostkirchlicher Mystik stellt eine These auf, die wie ein Mythos klingt:
Christus sei eine androgyne Gestalt, eine männliche Jungfrau oder
ein jungfräulicher M a n n gewesen, vor der Erschaffung der Eva. Er
h a b e die Fülle der menschlichen Potenzen, der männlichen wie
der weiblichen in sich besessen und deshalb weder leiblich noch
seelisch eine Ergänzung bedürft.' (o.l. 267). Wij hebben er behoefte
aan deze mythisch-Jungiaanse godsdienstpsychologische these letterlijk te citeren. Meer nuchter zou men kunnen zeggen: de auteur
wijst erop dat een ongehuwde niet per se een ' h o m m e m a n q u é '
behoeft te zijn. H e t komt ons echter gewaagd voor dat hier a.h.w.
psychologisch naar het celibaat wordt toegeredeneerd. W a n t Rey
vraagt zich tenslotte af of het charisma van het priesterlijk celibaat
in een hermaphroditische aanleg bestaat en vervolgens of het
moedercomplex niet tot doel heeft o m 'eine fehlende Anlage mit
einem künstlichen Hermaphroditismen zu ersetzen' (o.l. 268).
Samenvattend zou men mogen zeggen : Rey heeft het waarschijnlijk gemaakt dat infantiel-libidineuze bindingen bij priesterkandidaten vaker dan gemiddeld voorkomen. In zijn analyse daarvan
missen wij een beschrijving van het sociaal- en cultuurpsychologische klimaat die voor het ontstaan van zulke persoonlijkheidsconfiguraties mede aansprakelijk geacht kunnen worden.
De telkens opnieuw gestelde vraag: trekt het a m b t vreemde mensen
of maakt het ambt de mensen vreemder dan zij zijn, zou n a a r aanleiding van deze uiteenzettingen opnieuw genuanceerd kunnen
worden: is misschien het klimaat van groepen waarin roepingen
ontstaan, soms infantiliserend en neurotiserend? E n als dit het
geval mocht zijn, vinden wij hier dan niet een van de factoren die
een rebellie van jonge theologiestudenten tegen de ambtsstructuren
van de kerken uit psychisch-hygiënische gezichtspunten althans
legitimeert?
Wij menen dat hier een van de argumenten tegen het kerkrechtelijk
ambtscelibaat te vinden is: een klimaat d a t de ambtskeuze oproept via infantiliserende mechanismen, vraagt om een zuiverende
stormwind. Intussen blijft de studie van Rey toch klinisch-impres31

sionistisch. W e behoeven in dit verband slechts te wijzen op de
kritiek die allerwege op de validiteit van de Rorschachtest is geuit
(104). E n bovendien, de door ons opgeworpen vragen over het
pedagogisch klimaat, waarin dit soort verbindingen tussen moedercomplexen en priesterroepingen worden gelegd, zou door middel
van nadere vergelijkende onderzoeken moeten worden beantwoord.
Tenslotte: voor de selectie van ambtskandidaten geeft Rey ook
geen aanwijzingen welke der door h e m gesignaleerde moederbindingen een kans maken constructief verwerkt te zullen worden, en
welke in neurotische toestanden zullen ontaarden.
Een directe poging om testpsychologische indices te vinden voor
geschiktheid of ongeschiktheid van ambtskandidaten vinden wij in
het werk v a n Benkö, m a a r omdat dit werk direct aansluit bij Amerikaanse onderzoekingen geven wij n u eerst een overzicht van de
geschiedenis van het Amerikaanse onderzoek van kandidaten voor
geestelijke ambten.
1.3.

Ύιυεε stromingen in het Amerikaanse onderzoek : persoonlijkheids- en
beroepsvoorkeursonderzoek van priesterkandidaten

T o e n Menges en Dittes de uitgave voorbereidden van h u n Psycho
logical Studies of Clergymen : abstracts of research (91), h e b b e n zij a a n
een aantal deskundige onderzoekers de vraag gesteld hoeveel psy
chologische onderzoeksverslagen over clergymen zij persoonlijk
kenden. H e t gemiddelde antwoord lag onder de 12. Vervolgens
vroegen zij : hoeveel researchrapporten denkt u te zullen vinden
door een grondig literatuuronderzoek? H e t gemiddelde antwoord
op deze vraag lag tussen de 50 en 75. Menges en Dittes zelf vonden
700 rapportages. H e t verschil is indrukwekkend en zij wijten dit
a a n het isolement waarin pastoraal-psychologische onderzoekers
hebben gewerkt, vooral de protestantse en de zeldzame joodse
onderzoekers onder hen. Bij de katholieke onderzoekers in de U.S.A.
is er althans sprake van enige continuïteit rond een p a a r centra
(Washington, New York en Chicago). Tegelijkertijd zien zij een
aantal redenen voor de toename van researchpogingen.
T e n eerste zijn geestelijke ambtsdragers introspectieve mensen: h u n
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roepingsbesef is iets waarover zij gaarne helderheid wensen. Vervolgens is er het probleem van de relatieve schaarste aan kandidaten t.o.v. het groeiend aantal kerkelijke taken en tenslotte is e r zowel onder invloed van de 'pastoral care movement' als onder een
groeiende theologische gevoeligheid voor de taken van de k e r k - e e n
grote vraag naar kwaliteitsverhoging. Welnu, juist tijdens en na de
tweede wereldoorlog is de ontwikkeling van de psychologische
methodieken zover gevorderd dat men dergelijk soort vraagstukken
waagde aan te snijden. Toch heeft Dittes (41-42-91) erop gewezen
dat juist in de 'research on clergy' de theorievorming schaars is en
armelijk. Een van de oorzaken vindt hij in het feit dat men zijn
vragen niet helder formuleert : ' two criteria for the effective minister,
being a healthy person and being effective in those performances,
unique to the clergy, are often confused' (91, p . 166). Tot nu toe
heeft men niet meer aangetoond dan dat algemene normen schijnen
toegepast te kunnen worden op 'clergy'. Daarbij ziet men gewoonlijk de verschillen tussen de groepen geestelijken en tussen hun
werk over het hoofd. Dittes zelf Iaat duidelijk zijn voorkeur blijken
voor een goed geformuleerd criterium. D a a r n a kan men pogen te
vinden welke meetinstrumenten in staat zijn vast te stellen of kandidaten aan dit criterium beantwoorden. Desondanks schrijft Frank
Kobler (78) een j a a r later dat onderzoekers niet verder moeten
streven dan naar het onderkennen van de ongeschikten uit hoofde
van psychopathologische problemen: ' I n my judgement, what we
want to be able to do is to make a clinical contribution to the
screening process and not one of vocational assessment.' (o.l. 169).
Hoe nu deze alternatieve standpunten soms afwisselend worden
ingenomen en soms worden verward, hopen wij in het navolgende
overzicht te illustreren. Voor een volledige beschrijving van alle
onderzoeken verwijzen wij naar het werk van Menges en Dittes
aan wier samenvattingen wij in het nu volgende veel hebben ontleend.
I n 1942 onderzocht Thomas J . McCarthy (88) persoonlijkheidstrekken van 85 grootseminaristen en 144 kleinseminaristen. Hij gebruikte daartoe twee 'inventories' : de Bernreuter en de Bell. Vervolgens de waardenschaal van Allport-Vernon, de Otis intelligentie33

test en een schoolniveautest A.C.E. (American Council on Education
psychological examination). T e r vergelijking liet hij elke student
beoordelen door drie docenten. I n vergelijking met de 'highschool'
normen van Bell tonen de seminaristen een licht neurotische tendens, op de Bernreuter tonen ze zich meer submissief. H u n religieuze interesse op de A.V. waardenschaal ligt significant hoger en
is dominant.
Vergelijkende onderzoeken blijken door Moore's bevindingen meer
gestimuleerd. E. Johnson (70) vergelijkt hen met verzekeringsagenten die immers ook mensen willen overtuigen (!). De laatsten
zijn veel meer dominant.
C. M . Eggert (47) vergelijkt 163 seminaristen en 172 studenten,
beide groepen op collegeniveau, d.m.v. een 'Mental Health Analysis' test : de scores van de seminaristen waren iets beter, m a a r de
verschillen waren niet significant. B. Lhota (83) bestudeert de beroepsinteresse van priesters door middel van de Strong Vocational
Interest Blank (S.V.I.B.). Hij ontwikkelt een eigen beroepsinteresseschaal voor priesters die .85 correleert met een reeds eerder ontworpen overeenkomstige schaal voor dominees. 73 pet. van de
items van zijn priesterschaal leverden een significant verschil met
de algemene Strongscores voor m a n n e n . Na crossvalidatie van
deze schaal op een steekproef van 208 grootseminaristen, kon hij
daarmee aantonen dat er reeds verschil in beroepsinteresserichting
bestond tussen kleinseminaristen en leerlingen van middelbare
scholen.
Bij een poging om tests met predictieve waarde te vinden voor het
welslagen van de theologiestudie vindt Breimeier (24) in 1948 alleen het gebruik van de A.C.E. (een studievorderingen-test) gerechtvaardigd. I n 1950 publiceert C. E. Davis (37) resultaten van
het testprogram in de presbyteriaanse kerk : men vindt 5 pet. van
de studenten belast met dusdanige studie- of persoonlijkheidsproblemen dat zij ongeschikt zijn voor het geestelijk ambt. 33 pet.
van de studenten hebben lichte persoonlijke moeilijkheden die
veelal voor correctie in aanmerking komen. De studie van H . W .
Wright in 1951 ( 124) is vermeldenswaai d, omdat hij - bij een onderzoek van 309 legerzielzorgers van verscheidene k e r k e n - h e n liet
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beoordelen door oudere, ervaren collegae. Deze beoordeelden 15
pet. als ongeschikt voor h u n werk. Deze 'ongeschikten' h a d d e n
significant verschillende uitslagen op de Kuderberoepsinteressetest
en op de zeer veel gebruikte Minnesota Multiphasic Personality
Inventory ( M . M . P . I . ) . Wij vermelden dit onderzoek o.a., omdat de
M . M . P . I . in de geschiedenis van de 'research on clergy' een even
vaak gebruikt als omstreden meetinstrument is. D e test 'werd ontworpen door S. R . H a t h a w a y en J . C. McKinley met de bedoeling
door één enkele test een zo volledig en accuraat mogelijk beeld te
krijgen van de voornaamste persoonlijkheidsdimensies' (95, p . 12).
Vanuit de psychiatrische Kraepelinse nomenclatuur ontworpen,
blijken de klinische schalen van deze test 'ook bij het karakterologisch onderzoek van de normale of quasi-normale persoonlijkheid
interessante aanduidingen te kunnen verschaffen'.
Welnu, de door h u n oudere collegae als ongeschikt gekwalificeerde
leger-pastores scoorden significant hoger d a n de geschikt beoordeelden op de schalen Hs, D , Pd, Mf, Sc, L, en F , lager op schaal
Si en lager op de literaire schaal van Kuder. Dit zou—bij globale
inspectie-betekenen dat zij meer dan de anderen gepreoccupeerd
zouden zijn met h u n lichamelijk welbevinden (hypochondrieschaal), meer onaangepast psychopathiform gedrag zouden vertonen (psychopathische deviatieschaal), meer feminien zouden zijn
(maar de interpretatie van de Mf, d.i. de mannelijkheid-vrouwelijkheidschaal, is erg moeilijk!), en meer 'vreemd' (schizofrenieschaal) ; ze zouden meer d a n anderen de neiging hebben zich in de
test beter voor te doen dan ze zijn (leugenschaal) en tegelijkertijd
meer vreemde antwoorden geven; ze zouden zich wel meer in
sociale contacten storten (sociale introversieschaal), m a a r tegelijk
minder literair begaafd zijn (Kuders literaire schaal).
Als m e n de verschillen in testuitslagen van als geschikt en als ongeschikt beoordeelden te zamen overziet, dan krijgt m e n de indruk:
de a b ongeschikt beoordeelde legergeestelijken zijn aldus beoordeeld omdat zij meer onaangepaste gestoorde mensen zijn: mensen
op wie men niet kan rekenen, meer bezig met zichzelf d a n met
anderen, onberekenbaar en enigszins onbetrouwbaar. De hoop
begon te rijzen, dat althans deze doelstelling van het selectieproces

35

met behulp van deze test zou kunnen worden bereikt: het wegselecteren van de 'vreemde mensen'. Toch waren hier allerlei com
plicaties. Eerst in 1948 en nog eens in 1956 heeft Bier ( 15) een aan
tal problemen geschetst die a a n het gebruik van deze test blijken
vast te zitten bij toepassing op een groep kandidaten voor een
geestelijk ambt. Hij vergeleek daartoe enige groepen studenten,
allen met college-opleiding, mannen, ongehuwd, rooms-katholiek,
van ongeveer gelijke intelligentie. H e t voornaamste verschil tussen
hen was de beroepsstudierichting. O n d e r hen л агеп 171 groot
seminaristen. Hij vindt op de eerste plaats d a t de schaaluitkomsten
bij al deze groepen studenten abnormaal hoog zijn in vergelijking
met de gemiddelde uitkomsten die meestal op deze schalen worden
behaald. D e groep seminaristen versterkt deze tendens zelfs zó dat
hij concludeert: 'the seminarygroup is the most deviant portion of
an already deviant population' (o.l. 593). O m na te gaan of er verschillen zijn tussen studenten van verschillende studierichting, berekende hij voor elk individu een aanpassingsscore en selecteert d a n
de 27 pet. best-aangepasten en de 27 pet. slechtst-aangepasten.
Langs de methode van variantie-analyse ontdekte hij d a t bij deze
extreme groepen de verschillen tussen de studierichtingen zeer gering waren in vergelijking met de verschillen bij de totale groepen.
M.a.w., zowel de goed-aangepasten als de slecht-aangepasten zijn
tamelijk homogeen dwars door de verschillende studierichtingen
heen. Hierdoor geraakt Bier ervan overtuigd d a t aanpassing een
basisfactor is die dwars heen snijdt door de in de persoonlijkheid
meer oppervlakkige beroepsverschillen: 'Psychological adjustment
emerges as something basic transcending purely vocational lines.'
(o.l. 595). En d a a r m e e wil hij de vraag of de M . M . P . I , met zijn algemene normen bruikbaar is voor het wegselecteren van onaangepaste kandidaten voor geestelijke ambten bevestigend beantwoorden. Uit een item-analyse bleek echter, d a t een klein aantal items
binnen de seminaristengroep niet discrimineerde tussen goed- en
slecht-aangepasten, nl. enige Mf items en enige sex items. V a n d a a r
d a t hij voorstelt deze te wijzigen-en d a n zowel de gewijzigde a b de
ongewijzigde vorm vergelijkenderwijs te gebruiken. Hij hoopt d a n
d a t de M . M . P . I . zal kunnen prediceren welke kandidaten onge-
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schikt zijn uit onaangepastheid. Over de geschiktheid voor het
geestelijk a m b t kan de M . M . P . I . niets voorspellen.
Zoals wij eerder reeds hebben vermeld, heeft het werk van Bier met
de M . M . P . I . , A. Benkö en J . Nuttin (8) gestimuleerd om de test
bruikbaar te maken voor een onderzoek van priesterkandidaten in
België. Zij gebruikten daartoe een Franse en een Nederlandse vertaling van de test. Tegen de Nederlandse versie, in 1963 gepubliceerd door Nuttin en Beuten, heeft ten onzent G. Wilde (122)
diepgaande bezwaren opgesomd (slechte steekproef, afwezigheid
van halverings- en test-hertest betrouwbaarheden, van item-analyses
en intercorrelaties van de schalen). Wij vermelden dit onderzoek
desondanks, omdat de schrijvers althans een poging hebben ged a a n enig verband te vinden tussen uitslagen op h u n versie van de
M . M . P . I . en gedragsbeoordelingen van deze kandidaten. Deze gedragsbeoordelingen die zij vroegen a a n docenten en geestelijke
leiders van de onderzochte priesterkandidaten, werden echter geweigerd. Wel heeft men aan de kandidaten-tussen de M . M . P . I .
items d o o r - e e n aantal vragen voorgelegd betreffende h u n a a n passing aan de opleiding waaraan zij deelnamen. Deze procedure
heeft de onderzoekers in de overtuiging gesterkt, dat te hoge scores
op twee schalen indices zijn voor de waarschijnlijke ongeschiktheid
van de kandidaat en dat te hoge scores op één schaal ertoe zou
moeten leiden dat deze kandidaat verder wordt onderzocht en
eventueel hulp krijgt aangeboden.
Wij blijven met de M . M . P . I . dus voorlopig nog gesitueerd in de
richting van de zogenaamde negatieve criteria : in de sfeer van de
overigens uiterst legitieme bekommernis om geestelijke gezondheid.
I n deze hoek liggen ook de voorstellen van G. Booth (22), hoewel
hij persoonlijkheidsvariabelen en beroepseisen met elkaar in verband brengt. Hij doet dit echter-als z e n u w a r t s - o n d e r het gezichtspunt van de kansen op ziekte of gezondheid : 'Whether a
given individual is going to become sick, depends on the particular
correlation between his personahty and the specific demands he has
to meet.' (o.l. 101). O m deze kansen te meten verhoopt hij alles
van de projectietest van Szondi en Rorschach. Hij geeft dan ook
geen exacte uitkomsten.
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I n 1962 wordt vanuit de Loyola University te Chicago een over
zicht gepubliceerd door vier auteurs, M . Arnold, P. Hispanicus,
Ch. Weisgerber en Paul d'Arcy (3).
M . Arnold poogt te komen tot een testprocedure die meer kan
presteren d a n het wegselecteren v a n ongeschikten. Zij kiest daartoe
projectietests. M e n is d a n niet afhankelijk van de n o r m e n van de
algemene populatie en anderzijds zou m e n ook minder afhankelijk
zijn van factoren als social desirability. D e Rorschach acht zij
onbruikbaar, т . п . o m d a t uit de gevonden lage correlaties van
Rorschach-uitkomsten met docentenbeoordelingen deze test on
bruikbaar blijkt voor predictiedoeleinden. Weliswaar vonden Kelly
en Fiske ook bij gebruik van de T h e m a t i c Apperception Test geen
relatie tussen testscores en gedragsbeoordelingen, m a a r d a a r o m
stelt Arnold een a n d e r scoringssysteem voor de T . A . T . voor. V a n
h e t protocol v a n elke afzonderlijke plaat vat zij in een korte zin
samen wat de onderzochte precies wil v e r t e l l e n - d a t is d a n de
'import'. U i t de opeenvolgende imports verkrijgt zij een verloops
analyse. Deze levert een samenhangend beeld van de overtuigingen
en houdingen van de onderzochte en van de wijze, waarop deze de
oplossing van levensproblemen ter h a n d neemt. O m n u n o r m e n te
verkrijgen kan m e n een dergelijke verloopsanalyse vergelijken v a n
mensen die in een bepaalde beroepsgroep h o o g - e n van anderen
die daarin laag zijn gewaardeerd en beoordeeld. Deze blijken d a n
te verschillen in eigenschappen als initiatief, onafhankelijkheid e.d.
M a a r 'of course, to predict success, we have to find an adequate
standard of achievement in each field' (o.l. 45).
D e tweede auteur, P. Hispanicus, verzuimt d a n ook niet erop te
wijzen d a t - b e h a l v e de moeilijkheid om projectietests intersub
jectief betrouwbaar te interpreteren-wij niet beschikken over re
searchresultaten met projectietests i.v.m. aanstaande geestelijken.
Hijzelf heeft geprobeerd de wat bloemrijke, beeldsprakerige criteria
van Booth samen te vatten in 7 criteria. Elke student moet nu door
drie docenten worden beoordeeld ; als meetinstrument gebruikt hij
de M . M . P . I . D e criteria zijn:
1. verstandelijke begaafdheid: Studentscollege ability test;
2. emotionele controle: schaal Pd, Pa, P t ;
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3- aanwezigheid van twijfels, angst en schuld: schaal Hs, D, Н у
'de neurotische triade' en P t ;
4. relatie tot gezagspatronen: schaal P d ;
5. kijk op zichzelf: schaal Hs en Н у ;
6. het zelf en de groep: schaal Si;
7. sexuele aanpassing. Schrijver meent d a t wij hiervoor nog geen
goed geijkte tests hebben. Hier is m e n aangewezen op een vraag
gesprek.
D e docenten die de 50 onderzochte studenten moesten indelen in 5
voorspellingscategorieën (van hoogste kans op goed succes tot heel
kleine kans), stemden onderling sterk overeen. W a t de relatie tussen
persoonlijkheidsscores en docentenbeoordelingen betreft lopen de
resultaten uiteen: bij sommige eigenschappen is er een bijna volmaakte overeenstemming, bij andere is er een totaal meningsverschil of geen enkele samenhang. Hispanicus verklaart dat als volgt:
angsten, tobberijen en hypochondrie kunnen door niet-klinisch geschoolden worden waargenomen. Bij dieperliggende variabelen
meent hij, d a t de test eerder vertrouwd moet worden d a n de beoordelende docenten. Immers, de test blijkt te discrimeren tussen
de 40 onderzochten die in de opleiding zijn gebleven en de 10
anderen die de opleiding hebben verlaten.
D e derde auteur, Ch. Weisgerber, geeft een pessimistisch overzicht
van de resultaten van een gedurende vijfjaar gevolgde selectieprocedure in een religieuze orde. Als extern criterium, waartegen
hij de onderzoeksresultaten afzette, kiest Weisgerber het feit of de
onderzochte in de religieuze orde al d a n niet is gebleven. Hij weet
wel dat men eigenlijk als criterium zou moeten nemen of de onderzochte in zijn religieuze leven succesvol of mislukt is: hij acht dit
echter onmogelijk te beoordelen. T e n aanzien van het gekozen
criterium levert de test niet veel zekerheidsvergroting. V a n de door
de psycholoog als bevredigend aangewezen kandidaten blijft 70 pet.,
van de als onbevredigend aangewezen kandidaten blijft 55 pet.
Bovendien vond hij geen significante verschillen tussen de gemiddelde scores van blijvers en verlaters. Als wij zodoende onze instrumenten strikt toepassen wijzen wij te veel goede kandidaten af.
Als we ze te welwillend toepassen, laten we te veel ongeschikten toe.
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Weisgerber neigt ertoe het testprogram te hanteren als hulp bij het
counselen van kandidaten.
Deze paragraaf is getiteld : twee stromingen in het Amerikaanse
onderzoek. T o c h hebben wij tot n u toe uitsluitend onderzoeken ge
rapporteerd gevonden die zoeken n a a r persoonlijkheidskarakteristieken en n a a r predictoren van een latere slechte aanpassing en van
onstabiliteit.
Paul d'Arcy (3) geeft een overzicht van de pogingen om de typische
beroepsinteressen van geestelijken te meten. M e n poogt een ant
woord te vinden op deze vragen : kan men door middel van vragen
lijsten over de belangstelling van geestelijken en kandidaten voor
geestelijke a m b t e n meer inzicht krijgen in de religieuze roeping en
de motivatie daartoe? En hebben deze beroepsinteressentests enige
praktische w a a r d e voor selectie en plaatsing van kandidaten? D e
meest gebruikte instrumenten zijn de K u d e r Preference Record en
de Strong Vocational Interest Blank (S. V . l . В.), die ook een beroepsinteresseschaal voor protestantse geestelijken kende, de zogenaamde
ministersscale. De eerste die in 1947 pogingen in dit veld o n d e r n a m
was H. Burke, die zijn beroepsinteressestudie reeds richtte op kleinseminaristen van de eerste en vierde klas: hun uitslagen op enige
beroepskeuzetests, o.a. de domineesschaal, werden gerelateerd a a n
de oordelen van h u n docenten over hen. Dit leidde tot geen enkel
resultaat. Burke, hierdoor niet ontmoedigd, spoorde d'Arcy a a n
om het belangstellingsveld van fungerende priesters en grootsemi
naristen in kaart te brengen. I n 1948 publiceerde Brian Lhota een
schaal die de belangstelling van diocesane priesters zou meten. Hij
h a d deze geconstrueerd door middel van een onderzoek van 262
priesters, gemiddeld 39 j a a r oud, uit alle staten van de U.S.A. ; de
meesten waren parochiepriesters. Deze schaal heeft hij vervolgens
op zijn validiteit getoetst bij 208 theologiestudenten. H o e ziet dit
beroepsinteresseprofiel er nu uit als m e n het vergelijkt met een
algemene beroepsinteressetest? Er blijken met drie schalen van de
Strong correlaties te bestaan:
.71 met schaal 5 voor 'social service'
.34 met schaal 10 voor 'verbal-linguistic'
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.26 met schaal 9: zakencontact.
I n meer traditionele bewoordingen uitgedrukt zou men kunnen
zeggen: de door Lhota onderzochten lijken primair gemotiveerd
tot 'dienst aan de mensen' en vervolgens, m a a r minder sterk, gemotiveerd tot 'dienst van het woord'. Bovendien hebben zij enig
zakeninstinct. Deze schaal van Lhota bleek te differentiëren tussen
de belangstelling van kleinseminaristen en leerlingen van 'gewone'
middelbare scholen. De vraag rijst d a n : hoe is de constantie van
deze belangstelling? O m deze te onderzoeken vergeleek d'Arcy
twee groepen: één met een gemiddelde leeftijd van 15,8 j a a r , een
tweede met een gemiddelde leeftijd van 24,7 j a a r . Hij gebruikte
daarbij o.a. 10 Kuderschalen, 11 Strongschalen, een 'ministersscale', 1 schaal van Lhota, 1 zelf geconstrueerde schaal voor missionarissen, en 3 schalen die geen beroepsinteresse bedoelden te
meten: in totaal 27 variabelen. Bij vergelijking van de gemiddelde
uitslagen vond hij 17 significante verschillen: 10 uitslagen gingen
met de leeftijd omlaag, 7 uitslagen stegen met de leeftijd. I n het
algemeen zag hij een stijging van belangstelling in mensen en een
daling van de interesse in kantoorwerk en techniek. Bij analyse van
de Kuderuitslagen bleek de oudere groep meer homogeen dan de
jongere, zowel in de hoge als in de lage uitkomsten : hoog waren de
uitkomsten voor schaal 8: werk waarbij de zorg voor andere
mensen een belangrijke rol speelt, en voor schaal 6 : verbaal werk.
Gezamenlijk laag waren de uitkomsten voor algemeen administratief werk (schaal 9) en voor rekenkundig werk (schaal 2). Door
middel van een factoranalyse vond hij 6 factoren in elke leeftijdsgroep; de factoren in beide groepen hadden een hoge gelijkenis.
Vermeldenswaard is dat de drie 'geestelijke schalen' hoog bleken te
laden op één factor, samen met 'rijpheid van belangstelling' en
'social service'. Deze factor bleek gecorreleerd met een andere die
een m a a t aangaf voor sociale status. D'Arcy meent dat in zijn onderzoek de beroepsbelangstelling reeds op vroege leeftijd opmerkelijk stabiel en meetbaar is. Wel is de belangstelling in een groeiproces opgenomen. Deze groei gaat in de richting van een interessepatroon, dat karakteristiek is voor de oudere leden van de
groep. D a a r o m pleit hij ervoor dat men voor elke beroepsgroep
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binnen 'kerkelijk personeel' verder gespecificeerde schalen gaat
ontwikkelen. E n hij verwacht veel duidelijker resultaten als m e n
erin zou slagen longitudinale onderzoeken te doen i.p.v. dwars
doorsnede-onderzoeken zoals hij zelf heeft verricht.
H e b b e n n u dergelijke belangstellingsvragenlijsten ook predictieve
waarde? D'Arcy vermeldt enige onderzoeken die deze vraag pogen
te beantwoorden. Hij vat de resultaten als volgt samen :
ι. er is behoefte a a n de constructie van een aparte belangstellingsschaal voor diocesane priesters;
2. er is bovendien behoefte a a n de constructie van gespecialiseerde
belangstellingsschalen binnen de priestergroep. M.a.w., hoe meer
m e n tendeert n a a r een pluriformiteit van kerkelijke ambten en
functies, hoe meer m e n verschillende belangstellingsschalen no
dig zal h e b b e n ;
3. wat de Kuder-beroepsvoorkeurstest betreft: alle seminaristengroepen behalen hoge uitslagen op 'social service', op literaire
en muzikale belangstelling; h u n uitslagen zijn laag op schalen
voor praktisch-technisch werk, voor experimenteel-wetenschap
pelijk werk en algemeen-administratief werk. H u n uitslagen
liggen rond het gemiddelde op de schaal voor esthetisch-vormgevend werk. Tenslotte zijn h u n uitslagen uiteenlopend op de
schalen voor rekenkundig werk, voor werk waarbij anderen
moeten worden overtuigd of ergens voor moeten worden ge
wonnen (persuasive), en voor werk buitenshuis (outdoor);
4. blijvers en verlaters lijken opvallend op elkaar en verschillen
samen van de gemiddelde bevolking;
5. belangstellingsrichtingen die karakteristiek zijn voor het priester
schap, zijn reeds herkenbaar in 'the early teens' ;
6. het belangstellingspatroon is niet statisch m a a r verandert syste
matisch met de leeftijd. I n het algemeen stijgt de belangstelling
in mensen, zowel de behoefte om te helpen als de interesse in het
leggen van persoonlijke relaties;
7. het belangstellingspatroon is gevoelig voor milieufactoren. Overi
gens pleit d'Arcy voor onderzoeksprojecten waarbij het research
design beter is opgezet. Daarbij benadrukt hij nogmaals de nood
zaak van longitudinale studies : alleen d a n kan m e n de afzonder42

lijke invloed gaan meten van training, rijping en selectie. Bovendien moet men de belangstelling gaan meten van hen die de opleiding vaarwel zeggen en tenslotte zou m e n de persoonlij kheidsverschillen moeten leren kennen van hen die hoog, en van hen
die laag scoren op een schaal voor karakteristieke belangstelling
voor het priesterschap.
De publikatie van Loyola University in Chicago die wij hiermee
enigszins uitvoerig hebben samengevat, geeft voornamelijk informatie over selectieprogramma's in rooms-katholieke milieus. De
belangstelling voor psychologische selectie van kandidaten voor
kerkelijke ambten is nooit tot deze milieus beperkt gebleven. Als
Anne Roe in 1956 (105) zich in h a a r boek The Psychology of Occupations bezig houdt met een beroepenklassificatieschema, situeert
zij daarin ook de 'clergyman'. Zij vat de bevindingen van een vijftal studies vanuit verschillende denominaties samen. Daaruit resulteert het beeld van een beroepsgroep die meer dan gemiddeld verbaal begaafd is, meer vrouwelijke attitudes heeft, enigszins tendeert
'toward low dominance' en waarin een tamelijk hoge neuroticismegraad wordt aangetroffen.
Eveneens in 1956 heeft C. E. Schroeder (110) de persoonlijkheidspatronen van 55 gevorderde protestantse theologiestudenten vergeleken met 45 studenten in de bètavakken door middel van de
groeps-Rorschach, de Monroe checklists en de Allport-Vernon
waardenlijst. Hij vond geen verschil in niveau van aanpassing, m a a r
wel significante verschillen in persoonlijkheidsfactoren en waardengerichtheid. H e t gedrag van de theologiestudenten werd gekenmerkt door passiviteit en conformisme die hij begrijpt als een
reactieformatie op diepliggende gevoelens van vijandigheid en rebellie. F . Dodson die in 1957 (43) een dergelijk vergelijkend onderzoek verricht, vindt de door h e m onderzochte protestantse theologiestudenten meer door schuldgevoel beheerst; ze zijn minder vertrouwd met hun eigen sexuele en vijandige gevoelens en zijn meer
intrapunitief in het hanteren van vijandigheid en agressie dan
andere studenten. Desondanks acht hij hen niet meer autoritair en
ook niet meer emotioneel gestoord. W . Douglas (44) heeft 45 dienstdoende protestantse geestelijken onderzocht met Rorschach, Strong
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en de Allport-Vernonschaal. Hij wilde de uitkomsten van dit onderzoek vergelijken met een werkbeoordeling van deze geestelijken
door h u n collegae en door leken. Zijn meest uitdrukkelijke bevinding is dat niet de tests de grootste problemen baren, m a a r de
zorgvuldige definitie van het criterium: immers, van de geestelijke
wordt zoveel tegelijk verwacht. Hij moet zijn vak verstaan (praten,
onderwijs, eredienst) en tegelijk een specialist zijn in het omgaan
met alle mogelijke gevoelens. En dat voor dit veeleisende a m b t
zich juist enigszins middelmatige m a n n e n melden, wordt minstens
geïnsinueerd door R. Thorndike en Elisabeth Hagen (113) in h u n
boek Ten Thousand Careers. 17.000 luchtmachtkadetten waren in
1943 getest: van 10.000 van hen heeft men in 1955 hun beroep
kunnen vaststellen. O n d e r hen zijn 33 clergymen. Zij hadden een
weinig geprononceerd testprofiel dat rond het gemiddelde gesitueerd was. Er zijn aanduidingen van verbale, muzikale en dramatische talenten en/of belangstelling; in mechanische aanleg schoten
zij tekort en de groep was meer gericht op mensen en woorden dan
op dingen.
Overigens blijft men de betrouwbaarheid van de tests kritisch bezien. D . Baer en J . Moynihan (4) concluderen via een lineaire analyse van de discriminerende functie van M . M . P . I . scores dat de verschillen in M . M . P . I . scores tussen 'blijvers' en 'verlaters' niet boven
de toevalsdrempel uitkomen. Weisgerber ( 118), die de AllportVernon waardenschaal gedurende drie j a a r gebruikte bij selectie
van kandidaten voor een noviciaat van Jezuïeten, concludeert dat
hij aan de hand van uitslagen op deze test geen predictie kan
maken. De meest recente publicaties over de M . M . P . I . danken wij
aan Sue W e b b Cardwell (29) en aan D. W. Carroll f30). I n deze
studies wordt echter reeds meer rekening gehouden met het feit
dat de omschrijving van het criterium als beslissend probleem aangevoeld gaat worden.
Met deze constatering willen wij deze paragraaf besluiten: de overtuiging, door Moore uitgesproken, dat 'religieus personeel' psychohygiënisch onder de gemiddelde m a a t is, heeft de stoot gegeven tot
twee stromen onderzoekingen: een stroom die de psychische gezondheid, vooral van kandidaten voor het geestelijk ambt, poogt te
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bepalen, en een stroom die de belangstelling en waardenvoorkeur
van ambtsdragers en ambtskandidaten probeert te omschrijven en
met elkaar te vergelijken. De resultaten zijn enigszins teleurstellend,
al moet men ervoor waken ze te onderschatten. Kandidaten voor
het geestelijk a m b t zijn 'anders dan anderen', h u n psychische toestand is testmatig toch afwijkend-minder gunstig. H u n bekommernis om mensen lijkt anderzijds opvallend groter. M a a r het probleem
van al deze onderzoeken is gelegen in de vraag: wat onderzoekt
m e n eigenlijk? Kans op succes in de opleiding? In het ambt? Meer
en meer dringt zich de vraag op : waarvoor moeten deze kandidaten
eigenlijk geschikt zijn? Of anders: wat is datgene waartoe ze zich
geroepen voelen ? Beknopt luidt de vraag : 'Waartoezijn zij geroepen?'
1.4.

' Waartoe geroepen ?', ofwel : het criteriumprobleem

I n het begin van dit hoofdstuk hebben wij reeds uiteengezet dat bij
het oordeel over geschiktheid voor het geestelijk ambt twee vraagstukken aan de orde komen: een vraagstuk betreffende een criterium en een vraagstuk betreffende de beoordeling van kandidaten,
gemeten aan dit criterium. Wij hebben toen het vermoeden uitgesproken dat deze twee vraagstukken in de geschiedenis van de
psychologische benadering van dit problemengeheel dikwijls slecht
onderscheiden zijn. En de rapportage tot hiertoe heeft-menen wij deze verwarring meer dan eens gedemonstreerd. I n de volgende
paragraaf zullen wij enige onderzoeken vermelden die proberen
met de criteriumproblematiek in het reine te komen. In de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk zullen we demonstreren dat de kerkelijke documenten van r.k. zijde ongewild vaag zijn over de concrete
psychologische eisen die aan kandidaten voor het kerkelijk a m b t
moeten worden gesteld, en demonstreren hoe men moet voorzien
in de lacunes die door deze vaagheid worden veroorzaakt. I n deze
paragraaf volgen dus eerst enige pogingen het selectieprobleem
oplosbaar te maken door een duidelijker criterium-omschrijving.
1.4.1. Het hypothetisch persoonlijkheidsmodel van de ideale kandidaat volgens Stern, Stein en Bloom (112)
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Stern, Stein en Bloom zijn bij h u n pogingen de beroepsselectic te
verbeteren, er vanuit gegaan dat zij de normen van de beoordelaars
moesten leren kennen. Als m e n deze normen kent, kan m e n een
model construeren van het type persoonlijkheid dat door deze be
oordelaars hoog wordt gewaardeerd. Pas d a a r n a heeft het zin de
(test-) instrumenten bijeen te zoeken waarmee m e n kan vaststellen
of, en in hoeverre, een kandidaat dit model benadert. I n h u n boek
beschrijven zij een aantal methoden o m tot de constructie van
dit model te geraken. Een van die methoden illustreren zij a a n de
oordelen van docenten over theologiestudenten. Zij verzamelden
in besprekingen met de docenten een aantal karakteristieken die
voor de kandidaat voor het geestelijk a m b t betekenisvol zijn. Bij
voorbeeld :
ι. hij moet geschikt zijn om leiding te geven ;
2. hij moet ook geschikt zijn om leiding te a a n v a a r d e n ;
3. hij moet kunnen omgaan met mensen die anders zijn d a n hij
zelf: ouderen, jongeren, meer radicalen, meer conservatieven.
Hij moet kunnen omgaan met autoriteiten en met mensen zon
der enige autoriteit ;
4. hij moet zijn doeleinden in het oog kunnen houden en kunnen
nastreven, terwijl deze zijn betrekkingen m e t zijn medemensen
niet schaden ;
5. hij moet gevoel voor h u m o r h e b b e n ;
6. zijn emotionele toenadering en afkeer van de mensen moeten
normaal zijn;
7. hij moet in een discussie een normale rol kunnen spelen, niet te
agressief en niet te submissief;
8. hij moet godsdienstig zijn. Hij moet op zoek zijn n a a r godsdien
stige antwoorden op allerlei situaties en n a a r middelen om gods
dienstige attitudes te vormen ;
9. hij moet creatief zijn in het maken van preken, in werken van
opvoeding en van bestuur.
Deze en dergelijke verwachtingen, die docenten van een protestants
theologisch seminarie over h u n studenten formuleerden, werden
n u door S t e m , Stein en Bloom omgewerkt tot een toetsbaar model.
Dit model h a d drie dimensies: één waarop de interpersoonlijke
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relaties konden worden gesitueerd, één voor de innerlijke toestand,
één voor de doelgerichtheid. De auteurs hebben zich veel moeite
gegeven om op elk van deze dimensies de typische eisen testbaar
te formuleren voor de verschillende beroepen, zoals zij die bijeen
gelezen en vertaald hebben uit besprekingen met opleiders voor
die beroepen. Daarna hebben zij-ter beproeving van hun modelzes kandidaten onderzocht die hun door de docenten waren voorgesteld: drie met-naar het oordeel van de docenten-zeer goede,
en drie met zeer slechte vooruitzichten, echter zonder dat zij
wisten welke vooruitzichten aan elk van de afzonderlijke studenten
werden toegeschreven. Het bleek toen dat zij van drie studenten
bevonden dat zij in hun model pasten-van de drie anderen niet;
en dit waren juist de drie die door de faculteit als ongeschikt voor
het ambt waren beoordeeld. Deze ongeschiktheid was niet te beoordelen op basis van intelligentie-ook niet op grond van emotionele stabiliteit: vier van de zes beoordeelde studenten waren of
gingen in psychotherapie. De motivatie van alle zes was gelijkelijk
hoog. Het enig onderscheidende was of zij wel of niet in het model
pasten.
Het is hier niet aan de orde om het gehele netwerk van begrippen
te bespreken waarmee de auteurs de voor-psychologische eisen van
de faculteit hebben geoperationaliseerd tot een testbaar model.
In deze uiteenzetting is slechts van belang te vermelden dat hier
een poging wordt gedaan het onspecifieke van de selectiecriteria te
doorbreken: men probeert precies te doen formuleren voor welke
beroepseisen men kandidaten wil laten onderzoeken. En de auteurs
wijzen erop dat beoordelen aan de hand van dergelijke precieze
modellen niet alleen de recrutering en de selectie verbetert, maar
dat deze werkwijze ook invloed heeft op de trainings- en opleidingsprogramma's en daarmee op het hele opleidingsinstituut.
1.4.2. Molly Harrowers poging selectieprocedures te verbeteren
door middel van follow-up studies
Een moeilijkheid bij alle tot nu toe gerapporteerde onderzoeken
bestaat hierin dat-als men al kon komen tot een criterium-omschrijving-dit criterium steeds moest worden geformuleerd vanuit
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de opleidingssituatie. Molly Harrower (62) is bij haar testpraktijk
onder protestantse theologiestudenten er nooit van uitgegaan dat
zij zou kunnen onderscheiden tussen goede en slechte kandidaten.
H a a r doel bestond uitsluitend in dienstverlening aan de kandidaat
en aan zijn leiders, ten behoeve van een beter inzicht in zijn begaafdheid en mogelijkheden. Geleidelijk echter groeide h a a r behoefte om te weten hoe het haar proefpersonen verging nadat zij
de aktieve zielzorg waren ingegaan. Ze verzamelde daartoe beoordelingen over hen die telkens door vier personen, twee 'leken'
en twee ambtsdragers, waren samengesteld. Vervolgens heeft ze
onderzocht of het testbeeld in verband kon worden gebracht met
h u n oordeel over succes of mislukking. O p grond van deze vergelijkingen heeft zij geleerd h a a r testbevindingen (Rohrschach,
Szondi, Wechsler Bellevue verbaal, zinaanvultest, tekentest en vier
platen van de Thematic Apperception Test) om te zetten in scores
op één van de twee schalen die een 'mental health potential' aangeven : op een homogene schaal waarin alle testuitkomsten op gelijk
hoog of lager niveau liggen, en op een heterogene schaal waarop
de verschillende gemeten kwaliteiten van onderling verschillend
niveau zijn. De predictieve waarde van deze schalen voor geestelijke gezondheidsreserve poogt zij nog steeds te verhogen door
voortdurende vergelijking met de follow-up beoordelingen.
1.4.3. D e follow-up studie van D . W . Carroll en zijn bekritiseerde
beoordelingsschaal (Faculty Rating Scale)
I n 1967 publiceerde D . W . Carroll (30) een follow-up onderzoek
n a a r de voorspellingswaarde, de predictieve validiteit van het
selectieonderzoek dat gespreid over vijftien j a r e n was verricht bij
386 kandidaten voor het priesterschap in een religieuze orde. De
groep vormde ongeveer een derde van alle onderzochte kandidaten
voor deze orde in die vijftien j a a r . Carroll meent dat voor een meer
volledig inzicht ook een dergelijke follow-up studie zou moeten
worden verricht betreffende de kandidaten die niet tot de opleiding
in de orde zijn toegelaten, en betreffende de kandidaten die in de
loop van deze vijftien j a a r de opleiding hebben verlaten. Zijn beperkte doelstelling formuleert hij in vier vragen :
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ι. wat is de waarde geweest van de predictie betreffende h u n toe
komstige 'effectiveness' als leden van deze religieuze orde?
2. zijn degenen, die n u als meer dan middelmatige, middelmatige,
of minder d a n middelmatige religieuzen-in-opleiding worden
beoordeeld, verschillend in testbeeld, hetzij bij de selectie, hetzij
nu bij het follow-up onderzoek?
3. zijn er een a a n t a l personen onder deze 386 die door alle beoor
delingsinstrumenten uit heden en verleden gelijkelijk worden be
oordeeld?
4. zijn er veranderingen in de testuitslagen die wijzen op persoonlijkheidsveranderingen tijdens deze lange (vijftienjarige) oplei
ding?
O m deze vragen te beantwoorden gebruikte Carroll behalve een
her-onderzoek door middel v a n d e M . M . P . I . en een zinaanvultest
ook een beoordelingsschaal. Deze beoordelingsschaal moest be
v a t t e n : 'the characteristics of the effective religious in training'. Hij
liet zich daarbij leiden door het voorbeeld van Stern, Stein en
Bloom. Hij vond 38 bestuurders, docenten en counselors bereid om
te formuleren welke eisen zij stelden a a n de 'effective above average
religious in training'. Zo verzamelde hij een lijst van 231 uitspra
ken. Drie psychologen verwerkten-eerst onafhankelijk van elkaar
en d a a r n a in onderling overleg-deze uitspraken tot een lijst van
ig persoonlijkheidskarakteristieken:
1.
2.

industriousness-perseverance
concern for others

3. emotional balance
4. docility
5. commitment to religious order
6. good j u d g e m e n t
7. responsibility
8.

generosity

9.

self-reliance

10. initiative
11. intelligence
12. sociability
13. self-acceptance
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14 intellectual humility
15. genuine and broad interests
16. cheerfulness-optimism
17. sense of humor
18. obedience
19. adaptability-flexibility
Voor elk van deze karakteristieken wordt een criteriummodel geformuleerd en van daaruit één of meer vragen die in de beoordelingsschaal worden geplaatst. Deze schaal omvat als resultaat van
deze verrichtingen veertig vragen. Voor elk van deze vragen moet
men de beoordeelde een punt toekennen op een zevenpuntsschaal.
Elke proefpersoon laat hij beoordelen door twee 'faculty raters'
en door drie 'peer-raters' : dus door twee personen uit de opleidingsstaf en door drie collega's van de beoordeelde. Het bleek nu dat de
beoordeling door leden van de opleidingsstaf veel beter werd geprediceerd door de selectietestuitslagen dan de collegiale beoordeling. Carroll geeft voor dit verschil twee verklaringen. T e n eerste,
de beoordeling door de collega's was slordiger. T e n tweede, de
religieuzen in opleiding protesteerden tegen verschillende punten
in het criteriummodel: 'Again and again, peer evaluators questioned the appropriateness of items on the Faculty Rating Scale
that pertained to obedience, docility, commitment to the religious
order. Furthermore, many peer evaluators criticized the Faculty
Rating Scale as being inadequate for use in rating a man's effectiveness.' (o.l. 65.) Carroll signaleert dan ook een duidelijk generatieconflict dat in deze beoordelingsverschillen een rol speelt. De
uitkomsten van Carrolls onderzoek zijn ook verder interessant. Hij
vindt als antwoord op zijn eerste vraag voor de selectiepredictie
een correlatie met het criteriumoordeel van de opleidingsstaf die
significant was op 2 pet. niveau. Vervolgens op vraag 2, dat de
drie verschillend beoordeelde groepen als geheel verschilden, niet
op h u n gemiddelde selectie-testprofielen, m a a r wel op die van het
heronderzoek. T e n derde, als men zoekt naar personen over wie
alle uitslagen eenstemmig zijn, d a n vindt men slechts vier in alles
middelmatige personen. En ten vierde, het persoonlij kheidsbeeld
van de onderzochten is bij heronderzoek na een aantal jaren reli-
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gieuze priesteropleiding inderdaad armer; men is erop achteruit
gegaan. Carroll heeft grote moeite hiervoor een bevredigende verklaring te zoeken. Toch suggereert hij dat er een verklaring is waaraan hij een zekere mate van waarschijnlijkheid niet wil ontzeggen.
De 'verslechtering' van het persoonlijkheidsprofiel is namelijk het
sterkst als men zeer lang geïsoleerd is geweest van het maatschappelijk verkeer, en wel tegen het einde van de driejarige filosofiecursus
die volgt op drie inleidende jaren. De verslechtering is het geringst,
ja maakt soms plaats voor verbetering, als het contact met de
maatschappij voor religieuzen-in-opleiding het grootst is : namelijk
tijdens hun jaren dat zij functioneren als surveillanten ('regents')
op scholen.
In dit onderzoek van Carroll wordt de criteriumvraag expliciet aan
de orde gesteld. Weliswaar nog in deze speciale vorm: wie is
'effective religious in training'? Maar onmiddellijk worden dan ook
een aantal karakteristieken die tot zijn criterium zouden behoren,
in discussie gesteld. Onmiddellijk blijkt dat over dit criteriummodel
meningsverschil mogelijk is. In het licht van kerkelijke en interkerkelijke theologische discussies, vooral na het tweede Vaticaans
Concilie, is deze uitspraak haast lachwekkend in haar vanzelfsprekendheid. Want de discussie gaat in en tussen de kerken voortdurend over de vraag: wat is de aard en wat zijn de functies van
kerkelijke ambten. Hiermee echter komen wij aan het laatste deel
van deze paragraaf.
ι .4.4. Het criterium : een zaak van de theologen?
Het laatste onderzoek dat wij hierboven hebben vermeld, is dat
van Sue Webb Cardwell. Het is gepubliceerd in het tweede num
mer van de in 1967 voor het eerst verschijnende reeks Ministry
Studies (29). Het gaat vergezeld van interpreterende commen
taren van Charles Weisgerber en James Dittes. De steeds terug
kerende bevinding : theologiestudenten scoren gemiddeld hoger op
de M.M.P.I. schalen, wordt ook in dit onderzoek bevestigd. Weisgerber wijst erop, dat men over de betekenis daarvan kan blijven
twisten tot vervelens toe. Dittes vreest dat men te veel uitgaat van
wat Wilde ten onzent het 'inventarisatie-gezichtspunt' heeft ge5'

noemd (121). M e n krijgt alleen d a n empirische grond onder de
voeten als m e n vaste verbanden gaat leggen tussen de eisen die
m e n a a n ambtskandidaten stelt en testuitslagen. Deze eisen te
beschrijven, zegt Weisgerber, is niet alleen een empirische aangelegenheid : 'it is necessary to appeal to theology' (o.l. 22). Het klinkt
als een appèl a a n een soort hogere instantie wanneer een lagere
rechter niet tot een aanvaarde beslissing kan komen. In de volgende paragraaf zullen wij zien dat dit beeld m a a r zeer ten dele juist
is. Wij zullen ontdekken dat de theologie niet klaar is voor dit
a p p è l : het opstellen v a n bruikbare criteria zal waarschijnlijk een
inter-disciplinaire opgave zijn.
1.5.

Uniform priesterschap of pluriforme kerkelijke ambten?

1.5.1. 'Der Heilige Außenseiter'
Sinds Pius χ in 1908 zijn 'Exhortatio ad clerum' publiceerde tot de
encycliek van Paulus v i 'Sacerdotalis caelibatus', die in 1967 het
licht zag, zijn er zestig j a a r verlopen. I n deze zestig j a a r zijn er
twaalf stukken uitgegeven door het hoogste gezag in de katholieke
kerk over het a m b t en de persoon van de priester in de kerk. O n 
danks deze veelheid van uiteenzettingen meent de theoloog P.
Fransen (55) te moeten verklaren ' d a ß der Priester sein Bild, seine
Identität verloren h a t und d a ß er sich verzweifelt auf der Suche
nach einem neuen, unserer Zeit gemäßen Bild befindet' (o.l. 31).
U i t deze uitspraak moeten wij besluiten, dat de kerkelijke documenten geen bijdrage leveren a a n een zodanige hedendaagse rolopvatting d a t de priester d a a r a a n zijn concrete ambtsbewustzijn
vormen en normeren kan. Het is bovendien opvallend dat in de
volhardende pogingen een selectiecriterium voor kandidaten voor
het kerkelijk a m b t te formuleren, zo'η spaarzaam beroep wordt er
g e d a a n op de kerkelijke documenten. E n dat is niet verbazing
wekkend: de kerkelijke documenten leveren deze criteria ook niet.
D e kerkelijke documenten s p r e k e n - i n zeer verheven bewoording e n - o v e r de hoge w a a r d e van het priesterambt: de priester is de
vertegenwoordiger van Christus. En deze vertegenwoordigende
functie oefent hij uit door de preek, de verkondiging van het Woord
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Gods en door de bediening van de sacramenten: heilige riten en
tekenen die van de wieg tot het graf het leven en sterven van de
mens begeleiden en heiligen. O m deze verrichtingen passend te
doen plaatsvinden wordt er van de priester heiligheid gevorderd
en verwacht, en een ongehuwde levensstaat die h e m apart stelt
tussen de mensen. Verder verwacht men van hem dat hij dankzij
een degelijke studie in de theologie een betrouwbare geloofsgetuige
zal zijn. H o e men deze documenten nu ook l e e s t - e n zelfs als m e n
de sacrale, bijna esoterische taal poogt te v e r s t a a n - d a n nog krijgt
m e n weinig concreets te zien of te horen over persoonlijkheidskenmerken die bij ambtskandidaten moeten worden verondersteld
of ontwikkeld. Dit is geen toevalligheid. Er ligt een bepaalde opvatting aan ten grondslag over de aard van het kerkelijk a m b t en
eigenlijk over de aard van geloof en godsdienst.
Adolf Holl (84), die 'Theologische Marginalien' schreef bij een
Weens onderzoek over het priesterbeeld dat door Lindner en Lentner was gedaan onder 1400 jongens van middelbare scholen, vatte
dit beeld samen onder de titel 'der Priester als heiliger Außenseiter'. Hij stelt de contrareformatorische ambtstheologie aansprakelijk voor dit beeld. Deze heeft steeds meer benadrukt dat de
priester-als bedienaar van het eucharistisch offer-zichzelf moet
offeren, zichzelf moet wegcijferen. Daarbij wordt op de volgende
punten de nadruk gelegd :
1. de onbegrijpelijkheid van het religieuze ;
2. de roeping tot een religieus ambt wordt ervaren als een schrikwekkend a a n b o d ;
3. de zekerheid van het geloof wordt zó benadrukt dat er niet wordt
gesproken over de wijze waarop men geloofstwijfels en levensconflicten moet verwerken ;
4. het priesterlijk a m b t wordt steeds beschreven als een sacrament:
m e n beschrijft de sacramentele ambtsverrichtingen, m a a r m e n
spreekt niet of nauwelijks over de relatie tussen de ambtsdrager
en de andere kerkleden ;
5. men heeft d a a r a a n een aantal disciplinair-juridische regelingen
verbonden;
6. zodoende kan m e n samenvattend zeggen: 'Der Priester als R e -
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Präsentant des Heiligen ist von der profanen Welt abgeschieden,
m u ß es sein, soll er anders das Heilige wirklich vertreten.' (o.l.
178).
K o r t o m : de priester staat zó apart, dat hij als persoon achter zijn
heilige a m b t is verdwenen.
1.5.2. M a n Gods in de wereld
De bovengeschetste opvatting van het priesterlijk a m b t is door F.
H a a r s m a (60 + 60 a) getypeerd als een ritualistische opvatting.
Z.i. heeft men het priesterschap te veel en te exclusief verankerd in
het Hogepriesterschap van Christus. Dit bracht met zich mee dat
de priester 'vertegenwoordiger is van het heilige, voor zover dit een
eigen wereld is, afgescheiden van de profane werkelijkheid. Vervolgens, dat hij professional is op het gebied van de cultus die hij
voltrekt vóór, m a a r voor een deel ook in plááts van en zónder het
volk, dat dan zijn religieuze verplichtingen op h e m afwentelt.
Voorwaarde daartoe is een speciale en meestal exclusieve kennis
van het gecompliceerde ritueel en de heilige taal. Dit accentueert
nog eens zijn apartheid en verschaft hem een machtspositie ten
opzichte van de leken. Tenslotte is de priester degene die de overgeleverde geloofs- en zedenleer bewaart, doorgeeft en uitlegt. Daarbij staat de trouw aan de traditie voorop' (60 a, p . 89).
Herbezinning op de aard van het kerkelijk a m b t , aldus Haarsma,
voert tot het beeld van de oudtestamentische profeet bij wie 'alle
nadruk valt op de innerlijke gezindheid van de mens in zijn verhouding tot God'. Deze toetst het verband tussen cultus en innerlijke gezindheid. Hij is meer gericht op de toekomst dan op het
verleden. 'De profeet is daarom een dynamische figuur die de mensen oproept de tekenen des tijds te verstaan en d a a r een religieus
antwoord op te geven. Zijn inspiratie vindt hij in zijn persoonlijke
Godservaring.' (o.l. 89).
De vraag rijst echter of deze verschuiving binnen het kerkelijk a m b t
mogelijk is. Immers, een bedienaar van de cultus kan zich in zijn
werk en zijn ambtsvorming baseren op de traditie en institutie.
M a a r hoe kan men mensen zodanig vormen dat zij tot persoonlijkgeïnspireerde getuigen van geloof worden ; dat zij tot gelovige be-
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geesterden worden voor verandering en vooruitgang? In een recente publicatie stelt Haarsma (61) deze vraag opnieuw en poogt
hij er op verschillende wijzen een antwoord op te geven. Daartoe
geeft hij een theologische interpretatie van de taken van de priester. V a n de sacramenten laat hij zien, dat zij niet alleen worden
bediend als representatie van een verleden, m a a r ook als verwijzend
n a a r en oproepend tot een meer 'heilbrengende' toekomst. De bedienaar van de sacramenten stelt als zodanig het heden onder
kritiek met het oog op de te verwachten en te realiseren toekomst.
Een andere weg o m deze verschuiving binnen het kerkelijk a m b t
te verduidelijken, ontleent hij aan een analyse van het pastorale
counselingswerk. Dit bedoelt niet alleen troost te brengen : de pastor, die zijn cliënten accepterend bijstaat, bedoelt wel degelijk hen
daardoor zó te helpen, dat zij h u n verantwoordelijkheid herontdekken en het werk, waartoe zij in staat zijn, weer op zich kunnen
nemen : goede heelmeesters van individuen zijn dan ook niet zelden
eveneens hervormers van de maatschappelijke structuren geworden.
H a a r s m a ziet dus zowel in het verkondigings- als in de cultische
taak van de priester de bron van zijn profetische inspiratie, ook
voor zijn individuele pastorale zorg.
1.5.3. Resoluties van Luzern
I n september 1967 is onder auspiciën van het Institut für europäische Priesterhilfe een congres gehouden te Luzern over het thema
'Der Priester in einer säkularisierten Welt' (32). Over het kerkelijk a m b t is daar gesproken vanuit bijbels-theologische, dogmatischtheologische, godsdienst-psychologische, godsdienst-sociologische
en pastoraal-theologische gezichtspunten. Dit congres n a m een
aantal resoluties aan die wij samenvattend willen refereren. M e n
constateert dat er over de aard van het priesterlijk ambt onzekerheid bestaat en een grote ontevredenheid over de huidige vormgeving. Deze voert priesters tot hopeloosheid. M e n herinnert eraan
dat deze vormgeving sterk historisch is bepaald en dat leefwijze en
ambtstaken van de kerkelijke ambtsdragers grondig moeten worden herzien. M e n moet dit herzieningswerk ondernemen ongehinderd door angst, onbelemmerd door 'Tabuisierung'. M e n wijst
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op het dienstbare karakter van het a m b t - e e n dienstbetoon dat
overigens niet geïsoleerd staat, m a a r een vorm van dienstverlening
tussen anderen is. Deze dienstverlening is geen exclusief profane
hulp : ze is steeds gericht op de opbouw van de christelijke gemeente.
Ambtelijke dienstverlening kan doeltreffend alleen collegiaal worden uitgeoefend. De huidige ambtsstructuren scheppen onvoldoende mogelijkheden om ieders verantwoordelijkheid tot gelding te
kunnen brengen : ze moeten daartoe worden gereorganiseerd. Het
kerkelijk a m b t kan een full-time beroep zijn; in allerlei situaties
kan het echter ook als nevenfunctie worden uitgeoefend. M e n pleit
bovendien voor meerdere vormen van deelname a a n kerkelijke
dienstverlening; deze kan dan tijdelijk zijn, slechts bepaalde velden
van ambtelijk werk bestrijken en ook impliceren d a t men wisselen
kan van kerkelijke opdrachtgever. M e n pleit voor het naast elkaar
functioneren van gehuwde en ongehuwde priesters. En men pleit
ervoor, d a t men bij het aantrekken van ambtsdragers criteria aanlegt die ontleend zijn aan dié vormen van ambtelijke dienstverlening waarin de toekomstige ambtsdrager hoopt te gaan werken :
'der auch mit allen jenen kreativen Qualitäten ausgestaltet ist, die
dieser Dienst in seinem verschiedenen haupt- und nebenberuflichen
Formen und Spezialisierungen verlangt' (Resolutie 11, p . 119). D e
volgende resolutie is d a n o o k - i n zijn betrekkelijke vaagheid—vanzelfsprekend : 'Dies alles hat nicht geringe Konsequenzen für die
Spiritualität der Träger dieses Dienstes, für deren Auswahl wie für
deren Ausbildung und Weiterbildung. U m der Vielfältigkeit der
pastoralen Dienste zu entsprechen ist es notwendig, neue Wege der
Ausbildung für diese Dienste zu öffnen.' (Resolutie 12, p . 119).
ι .5.4. Consequenties voor ons onderzoek
D e meest voor de hand liggende conclusie uit dit alles lijkt ons, d a t
men geen kant en klaar priesterbeeld heeft waarvoor men kandi
daten kan selecteren. De-overigens b e p e r k t e - h u l p die de psycho
loog a a n de kerkelijke leiding kan verlenen bij het selecteren van
kandidaten voor kerkelijke ambten zal hierin moeten bestaan, d a t
hij kerkelijke bestuurders helpt h u n pakket van eisen zodanig te
formuleren dat daaruit bruikbare selectiecriteria operationeel kun-
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nen worden gemaakt. Vervolgens kan hij proberen het feitelijke
beoordelingsproces te helpen doorlichten. Wie opleidt voor een
functie beoordeelt voortdurend de voortgang van het opleidingsproces. In de nu volgende hoofdstukken doen wij verslag van een
poging een concreet proces van ambtsgeschiktheidsbeoordeling te
toetsen aan de normen die de beoordelaars zelf hadden opgesteld.

Hoofdstuk II
H E T WARMONDSE

2.1.

ONDERZOEK

Beschrijving van het Warmondse onderzoek

In j u n i 1965 hebben wij een afspraak gemaakt met de president van
het theologicum en de directeur van het filosoficum te W a r m o n d .
Deze heren, die namens de bisschoppen van Haarlem en R o t t e r d a m
samen met de a a n het seminarie verbonden docenten de verantwoordelijkheid droegen voor de selectie en opleiding van de studenten voor het priesterambt in deze bisdommen, hebben formeel
de opdracht verstrekt tot een onderzoek naar de selectie van h u n
priesterkandidaten.
Dit onderzoek poogt te verduidelijken :
1. welke zijn de beoordelingsnormen?
2. selecteert men overeenkomstig deze normen?
3. kan deze selectieprocedure duidelijker, eventueel sneller en met
meer zekerheid verlopen?
Zoals uit de in hoofdstuk 1 besproken literatuur blijkt, is het een
ernstige moeilijkheid dat men nog weinig concreets weet over de
criteria van het feitelijk slagen of falen in het geestelijke a m b t .
Eigenlijk zou het de voorkeur verdienen eerst een studie te maken
van de persoonlijkheidsstructuur van geslaagde, minder geslaagde
en mislukte priesters. O m redenen van praktische uitvoering is gekozen voor een procedure waarbij zou worden uitgegaan van de
normen die de seminariedocenten voor de geest stonden en waarbij
vervolgens zou worden onderzocht in hoeverre deze normen meer
of minder consequent werden toegepast en in hoeverre dit selectieproces zou kunnen worden voorspeld door middel van uitkomsten
van groepstests. O m nu aan deze opdracht te voldoen zijn de vol-
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gende stappen gedaan :
ι. de Warmondse docenten zijn geïnterviewd over de beoordelingsnormen die zij stellen ;
2. de resultaten hiervan zijn verwerkt in een systematisch beoordelingsinstrument, een zogenaamde Q.sort;
3. eind september 1965 zijn een aantal tests gekozen en afgenomen;
4. de docenten hebben het beoordelingsinstrument elk tweemaal
op twee dezelfde studenten toegepast, in j a n u a r i en j u n i 1966,
en bovendien is er zo'n Q.sort-beoordeling gemaakt van een
denkbeeldige ideale student;
5. het testbeeld van de studenten is uitgewerkt;
6. het testbeeld van de studenten is vergeleken met h u n toestand in
november 1967;
7. het testbeeld v a n de studenten is vergeleken met het docentenoordeel.
I n dit tweede hoofdstuk bespreken wij nu de p u n t e n 1, 2 en 3.
2.2.

De interviews

I n vrije interviews is aan de docenten van het Warmondse seminarie gevraagd, welke normen zij aanleggen bij het beantwoorden
van de vraag n a a r de geschiktheid voor het priesterambt van de
Warmondse studenten. Voor deze interviews hebben alle in 1965
aanwezige docenten zich beschikbaar gesteld : zes van het theologicum en vijf van het filosoficum. D a a r n a hebben nog twee theologen van buiten dit seminarie h u n medewerking a a n deze interviewserie verleend.
Deze vraaggesprekken zijn zeer vrij gehouden. De ondervragende
psycholoog heeft zijn taak gezien als een stimulerende; zo nodig
heeft hij om verduidelijking gevraagd en bij het maken van samenvattingen gevraagd of deze samenvatting de bedoeling van de respondent goed weergaf. D e gesprekken zijn op de geluidsband opgenomen en letterlijk gereproduceerd. Zij worden niet afgedrukt,
o m d a t het v a n groot belang was de ondervraagden een zo groot
mogelijke vrijheid van spreken te bieden. Het selectievraagstuk
was immers voor de ondervraagden geen theoretisch-wetenschappe60

lijk probleem, m a a r een dagelijkse opgave die bovendien niet zel
den interfereerde met h u n taak om wetenschappelijk onderwijs te
geven.
Analyse van de interviews
Deze interviews zijn zorgvuldig geanalyseerd en samengevat n a a r
de volgende drie criteria :
ι. wat zegt de geïnterviewde precies?
2. hoe kan deze uitspraak zodanig geformuleerd worden dat ze
niet dubbelzinnig is?
3. hoe kan deze uitspraak zodanig geformuleerd worden dat iedere
niet-psycholoog weet wat er wordt bedoeld?
Als men de interviews a a n de hand van deze criteria doorleest,
blijken de docenten de volgende 37 persoonlijkheidskarakteristieken te noemen als zij h u n beoordeling van de kandidaten bespreken:
1. het aanvoelen en herkennen van de religieuze betekenis van de
dingen ;
2. geschiktheid tot het leggen van door h u n aanstaande beroep
vereiste contacten ;
3. geschiktheid tot het onderhouden van door hun aanstaande
beroep vereiste contacten ;
4. collegialiteit (kunnen functioneren in een groep en speciaal in
een team) ;
5. dienstbaarheid;
6. organisatietalent;
7. culturele belangstelling;
8. intelligentie;
9. emotionele gezondheid;
10. intellectuele openheid ;
11. lichamelijke gezondheid ;
12. authentieke geloofsbeleving ;
13.
14.
15.
16.

gezond verstand ;
doorzettingsvermogen;
beschaving;
in staat zijn tot kritisch beschouwen van eigen gedrag;
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17. psychisch tegen de célibataire staat opgewassen zijn ;
18. voldoende zelfstandigheid ten opzichte van het gezin van de
ouders;
19. in staat zijn tot het innemen van een eigen standpunt;
20. incasseringsvermogen voor teleurstellingen ;
21. zelfvertrouwen;
22. voldoende evenwicht tussen aktiviteit en ontspanning;
23. zich uit aktiviteit kunnen terugtrekken in rust;
24. openheid voor het standpunt van anderen ;
25. onzekerheid kunnen verdragen ;
26. gezonde gezinsrelaties in het gezin waaruit men afkomstig is ;
27. productieve samenwerking met het eigen opleidingsinstituut ;
28. geschiktheid tot het leggen van wederkerige vriendschapscontacten ;
29. liturgische feeling (in staat zijn o m religieuze beelden en betekenissen uit te beelden in woord, gebaar en houding) ;
30. kunnen spreken in het openbaar;
31. plezier hebben in werken ;
32. iemand de waarheid kunnen zeggen (profetisch getuigen) ;
33. een alternatieve beroepskeuze kunnen maken ;
34. in staat zijn een efficiënte tijdsindeling te maken ;
35. in staat zijn tot het nemen van initiatieven;
36. besluitvaardigheid;
37. improvisatievermogen.
Deze lijst is ter correctie van een mogelijke 'werkblindheid' voorgelegd a a n twee psychologen, een socioloog en een theoloog. A a n
de hand van h u n kritische opmerkingen en aanvullingen is de lijst
uitgebreid tot 47 kenmerken, die elk op een zevenpuntsschaal konden worden gewaardeerd.
A a n de elf geïnterviewde Warmondse docenten en aan vijf docenten die inmiddels in de Warmondse opleidingsstaf waren opgegenomen, is deze lijst als volgt ter hand gesteld :
'Welk belang kent u toe aan de hierna volgende kenmerken, wanneer u kandidaten voor het priesterambt moet beoordelen? Als u
het eerste vakje achter een kenmerk aankruist, duidt u aan dat u
dit kenmerk zeer belangrijk vindt. H e t zevende vak is voor ken62

merken die u van geen enkel belang acht.'
D e uitkomst van deze 'weging' van de 47 voorgelegde kenmerken
was enigszins verrassend zoals men uit tabel и л . kan zien.
TABELII. 1.
Uitslagen van de Warmondse docenten op de 'weging' v a n 47
kenmerken ter beoordeling van priesterkandidaten.

zeer
docent belangrijk

I
2

3
4
5
6
7
8
9
10
II

I

г

34
38
13
9
7
9
5
7
9
3
6

13
9

12

2

ІЗ
•4
15
16

9
15

van geen
belang
3

20

II

19
'4
'3
27
l6

13

10

5
'S
7
9
16

16
13
H
18
16

2

8
7
12

10

7

10
10

183

211

i8 7

10

7

3
6
6
9

20

13
16
6
6
»5

6

5

4

9
8

2

3
4
6
8

totaal
aantal
kenmerken

7
3
9

11

1

1

5
7
7

3

2

10
2

4
4

2

100

39

ЗО

2

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Twee docenten vonden eigenlijk alle kenmerken zeer belangrijk.
D e anderen maakten tussen deze kenmerken wel verschil, m a a r
de kwalificatie v a n : weinig, zeer weinig of geen enkel belang,
wordt slechts weinig gegeven.
M e n zou dus kunnen zeggen dat deze lijst van kenmerken vrij
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nauwkeurig weergeeft welke persoonlijkheidseisen de docenten
stellen aan de door hen te te beoordelen kandidaten.
2.3.

De Q.sort methode

N a a r aanleiding van de bovenbeschreven uitkomsten en aanvullende opmerkingen kwamen we tenslotte tot een lijst van de volgende 40 kenmerken die in een systematisch beoordelingsinstrument, de Q.sort, zouden worden gehanteerd :
1. gezonde relaties in het gezin waaruit hij afkomstig is ;
2. vermogen om correcties van anderen te accepteren en productief te verwerken;
3. geschiktheid tot het leggen van wederkerige contacten ;
4. liturgische feeling (in staat om religieuze beelden en betekenissen uit te beelden in woord, gebaar en houding) ;
5. kunnen spreken in het openbaar ;
6. plezier hebben in werken ;
7. iemand de waarheid kunnen zeggen (profetisch getuigen) ;
8. een alternatieve beroepskeuze kunnen maken ;
9. in staat zijn een efficiënte tijdsindeling te m a k e n ;
10. in staat zijn tot het nemen van initiatieven;
11. besluitvaardigheid ;
12. improvisatievermogen;
13. zachtmoedigheid;
14. bescheidenheid;
15. eenvoud;
16. onderscheid kunnen maken tussen het wezenlijke en het bijkomstige ;
17. gezonde eerzucht ;
18. gevoel voor h u m o r ;
19. esthetische gevoeligheid ;
20. wetenschappelijke belangstelling;
21. collegialiteit (kunnen functioneren in een groep en speciaal in
een team) ;
22. dienstbaarheid;
23. organisatietalent;
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

culturele belangstelling ;
intelligentie;
emotionele gezondheid ;
intellectuele openheid ;
lichamelijke gezondheid;
echtheid in de geloofsbeleving;
gezond verstand ;
doorzettingsvermogen;
beschaving;
in staat zijn tot kritisch beschouwen van eigen gedrag;
psychisch tegen de célibataire staat opgewassen zijn;
in staat zijn tot het innemen van een eigen standpunt;
incasseringsvermogen voor teleurstellingen;
zelfvertrouwen;
voldoende evenwicht tussen aktiviteit en ontspanning;
openheid voor het standpunt van anderen ;
onzekerheid kunnen verdragen.

Deze 40 kenmerken formuleren-zo mocht men nu a a n n e m e n - e e n
omvattend geheel van beoordeelbare karakteristieken die men aanwezig wil zien bij kandidaten voor het kerkelijk a m b t die in Warmond ter opleiding kwamen. O m inzicht te krijgen in het beoordelings- en selectieproces moesten wij de beoordelaars (met h u n
instemming) ertoe dwingen h u n beoordeling van de verwachte
toekomstige ambtsgeschiktheid te systematiseren in een vorm, die
kwantitatieve vergelijking en analyse mogelijk maakt. Dit doel
stond J . Block (18) voor ogen toen hij de Q.sort, eerder door
Stephenson beschreven, voorstelde als een geschikt onderzoeksinstrument bij het beoordelen van personen. Dit instrument bestaat uit een vast aantal persoonlijkheidskenmerken dat op kaarten
of op een lijst aan beoordelaars wordt aangeboden met een instructie deze kenmerken of variabelen zo te ordenen, dat er een
aangewezen persoon door wordt beschreven. M e n bereikt dit doel
door van de beoordelaar te vragen de persoonlijkheidskenmerken
te groeperen in een gedwongen volgorde. Onze instructie aan de
docenten, die in bijlage 1 (p. 225) staat afgedrukt, vroeg van hen
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de 2 kenmerken, die zij bij de kandidaat het meest aanwezig achtten, in de eerste kolom te plaatsen ; d a a r n a de 2 kenmerken die de
kandidaat naar h u n mening het minst bezat, in de laatste kolom.
Vervolgens moesten zij de resterende 36 kenmerken opnieuw bezien, en de 5 meest karakteristieke voor de te beoordelen kandidaat
plaatsen in kolom 2, en de 5 minst karakteristieke in kolom 6.
T e n derde, de n u resterende 26 kenmerken weer opnieuw te bezien, en van deze de 8 nu nog meest karakteristieke plaatsen in
kolom 3, en de 8 minst karakteristieke in kolom 5. D a n blijven er
10 kenmerken over, die in de middenkolom 4 moesten worden geplaatst. Zodoende worden de 40 karakteristieken verdeeld over een
zevenpuntsschaal :

1

2

3

2

5

8

4
10

6

5
8

5

7
2

De meest karakteristieke kenmerken krijgen zo het cijfer 1 ; de
minst karakteristieke het cijfer 7.
Block wijst op de voordelen van deze procedure. Wij beschikken
daardoor over de mogelijkheid de persoonlijke indrukken en de
zeer persoonlijke formuleringen te objectiveren. Het is immers in
het psychologisch onderzoek onvermijdelijk dat wij uitgaan van
waarnemers en h u n beoordelingen. Voor alle research zijn deze
nuttig en onvermijdelijk. M a a r tegelijkertijd zijn aan dit beoordelen van mensen door mensen een aantal moeilijkheden verbonden. Een moeilijkheid die zich onmiddellijk opdringt, is de dubbelzinnigheid van de begrippen en woorden waarin men zijn waarnemingsoordeel formuleert. Deze dubbelzinnigheid kan voortspruiten ofwel uit formuleringsslordigheid, ofwel omdat bepaalde woorden te sterk gebonden zijn aan bepaalde psychologische persoonlijkheidstheorieën waarover onvoldoende eenstemmigheid bestaat.
Wij hebben d a a r o m bij het formuleren van de 40 persoonlijkheidskenmerken gestreefd n a a r verwoordingen, die ten aanzien van de
verschillende persoonlijkheidstheorieën neutraal staan. Een andere
moeilijkheid die zich opdringt, is gelegen in de vraag of menselij-
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ke waarnemingsoordelen niet bijzonder onbetrouwbaar zijn. De
mens-zo zegt men-is geen goed waarnemingsinstrument. Anders
dan bijvoorbeeld een thermometer, die zijn waarnemingswerk betrouwbaar doet, is hij teveel een prooi van de eigen toestand die
zijn waarnemingen vervalst. Dit heeft ons genoopt om iedere kandidaat door twee docenten te laten beoordelen en wel tweemaal:
in januari de eerste maal en in juni de tweede maal. Daardoor zijn
wij in staat te bezien welke overeenkomsten en verschillen tussen
deze beoordelingen bestaan en deze nader te bestuderen. Bij de
tweede beoordeling in juni hebben wij bovendien elke docent verzocht niet slechts een Q,.sort beoordeling te maken van twee kandidaten, maar ook een Q_.sort beoordeling van een denkbeeldige ideale
kandidaat. Dit zou ons in staat stellen de beoordelingsmaten van
de kandidaten te vergelijken met de maten van de 'ideale' kandidaat, zodat iedere student een afstandsscore zou krijgen die de
discrepantie aangeeft tussen het beeld van de ideale kandidaat en
zijn eigen beoordelingsbeeld.
Een praktisch probleem hierbij was dat deze methode van Q.sort
beoordeling zeer tijdrovend is. Het leek daarom onmogelijk om van
de aanwezige docenten te vragen alle zes jaargangen studenten
van het Warmondse seminarie op deze wijze te beoordelen. Wij
hebben toen gekozen voor twee groepen studenten. De eerste groep
bestond uit 50 eerstejaars, die, juist van de middelbare school gekomen, onmiddellijk na de aanvang van het collegejaar werden geinviteerd aan een aantal groepstests deel te nemen. Zij zouden in
januari en juni daaropvolgende moeten worden beoordeeld door
zes docenten van het filosoficum. Aangezien elke student door
twee docenten moest worden beoordeeld, betekende dit, dat elk
van deze docenten èn in januari èn in juni 16 à 17 ÇKsort beoordelingen moest maken. De tweede groep bestond uit 18 derdejaarsstudenten, die juist aan de theologische afdeling van het seminarie
begonnen te studeren. Zij zijn eveneens geïnviteerd om aan dezelfde
groepstests deel te nemen als de eerstejaarsgroep. Ieder van hen
zou op dezelfde wijze worden beoordeeld door docenten van het
theologicum. De te beoordelen studenten zijn aan de beoordelende
docenten toegewezen in een gemeenschappelijke bespreking, waar67

in werd bezien wie het best tot beoordelen van de afzonderlijke
studenten in staat waren. Men heeft op ons verzoek ook de studenten beoordeeld die sinds het testonderzoek het seminarie hadden verlaten.
In dit verband lijkt voor de zindelijkheid van het taalgebruik de
volgende opmerking noodzakelijk: wanneer wij in deze onderzoeksverslagen de studenten van het seminarie bespreken-en dit
gebeurt uiteraard talloze malen—geven wij de voorkeur aan de
aanduiding kandidaten. Immers, deze studenten worden onderzocht en beoordeeld als kandidaten voor het geestelijk ambt. En
in die functie is hun medewerking gevraagd en verkregen. In die
functie verschijnen zij in dit verslag.
2.4.

De tests. Beschrijving en verantwoording

Begin oktober 1965 hebben 68 kandidaten zich ondenvorpen aan
de volgende zeven tests :
1. deOtis-intelligentietest;
2. de Amsterdamse Biografische Vragenlijst van Wilde ;
3. de Nederlandse versie van de F.schaal ontleend aan Weima;
4. de schaal voor religieuze rigiditeit van Weima ;
5. de Allport-Vernon waardenschaal. Nederlandse versie van de
Universiteit van Amsterdam;
6. de 16 Personality-Factorstest van Cattell. Nederlandse versie
welwillend ter beschikking gesteld door drs. E. Cools, psychologische afdeling van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken ;
7. de Kuderberoepsinteressetest. Nederlandse versie welwillend
ter beschikking gesteld door drs. Boselie, psychologische afdeling
van de Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem;
8. tenslotte is een sociometrische test geconstrueerd die echter pas
aan het einde van het collegejaar zou worden afgenomen-in
juni 1966.
Wat betreft de administratie van het testmateriaal is deze procedure gevolgd : de testleider heeft een naamlijst van de deelnemende kandidaten voor zich. De proefleider leest elke naam op en
controleert of de kandidaat aanwezig is, kent hem een volgnummer
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toe en verzoekt h e m dit n u m m e r op het testformulier in te vullen.
Bij elk nieuw testformulier vraagt hij of de kandidaat zijn n u m m e r
heeft ingevuld. Bij inlevering van elk formulier controleert de testleider of het n u m m e r inderdaad is ingevuld.
Verantwoording van de keuze van de tests
Bij de keuze van deze tests hebben twee overwegingen een rol gespeeld. Wij moesten denken a a n de normen w a a r a a n de docenten
de kandidaten wilden beoordelen. En er golden een aantal praktische overwegingen. W a t de praktische overweging betreft: de
tests moeten groepstests zijn, d i e - o m d a t ze collectief kunnen worden afgenomen-niet te veel tijd vragen en bovendien moest h u n
betrouwbaarheid (reliability) en geldigheid (validity) voldoende
bekend zijn. W a t de normen betreft: deze waren inmiddels samengevat in de 40 variabelen van de ÇKsort. Vanuit deze normen en
deze praktische overwegingen zijn wij 'on the face value', dus a.h.w.
op het eerste gezicht, tests gaan kiezen. M e t andere woorden, we
zijn niet uitgegaan van geformuleerde verwachtingen of voorspellingen. W e hebben ons slechts ten doel gesteld een verkennend
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om aan de hand van
uitslagen op groepstests de beoordeUng van priesterkandidaten te
voorspellen. Vanuit deze overwegingen zullen we nu de keuze van
elk van de tests pogen te verantwoorden.
2.4.1. De Otis
De Otis is een groepstest die een intelligentiemeting bedoelt te
geven en die in dertig minuten moet worden afgenomen. De test
was ons welwillend ter beschikking gesteld door dr. J . Aarts : deze
was de 'high form', d.w.z. de moeilijkste serie die door Aarts was
gebruikt bij een onderzoek op kweekscholen. De test bevat 75
vragen. Bij het onderzoek van Aarts was het gemiddelde aantal
goede antwoorden ca. 52, en het maximum aantal 73. Bij 75 goede
en o foutieve antwoorden wordt het intelligentiequotiënt voor de
groep studerenden n a de middelbare schoolleeftijd bepaald op 144.
Bij 45 goede en 30 foutieve antwoorden is het i.q. 100. De test is
gemakkelijk en snel te scoren. Bij vergelijking met andere intelli69

gentiebepalingen z o u - z o vermeldt Aarts (i) op gezag van Cronb a c h - d e Otisscore gemiddeld 5 tot 10 punten lager liggen dan
gelijkwaardige scores op bijv. de Wechsler-Bellevue.
2.4.2. De Amsterdamse Biografische Vragenlijst
De Amsterdamse Biografische Vragenlijst is gekozen om de graad
van neurotische labiliteit bij deze onderzoekspopulatie te meten.
Wilde (121), die deze schaal in 1963 heeft gepubliceerd, definieert
neurotische labiliteit als dat 'persoonlijkheidskenmeik, dat geacht
wordt de kans te determineren dat een individu :
a.
b.
c.
d.
e.

onder psychiatrische behandeling komt;
met de justitie in aanraking komt;
de psychiatrische diagnose neurose verkrijgt ;
blijk geeft zich subjectief ongelukkig en insufficiënt te voelen;
blijk geeft van objectieve symptomen (bijv. getuige psychologische tests) die op neurose wijzen, en/of
f. faalt in de verwerkelijking van zijn eigen mogelijkheden.' (o.l. 13).
Factoranalytische onderzoeken bepalen deze neurotische labiliteit
als een 'unitaire factor, die dus een persoonlijkheidskenmerk representeert, dat normaal verdeeld is in de populatie' (o.l. 13).
Bij de opstelling en ijking van de A.B.V. is men ervan uitgegaan, d a t
het begrip neurotische labiliteit in de 'orectische' (d.w.z. affectieve)
sfeer een relatief sterk theoretisch en empirisch fundament heeft
verkregen (o.l. 61).
D e A.B.V. wil deze neurotische labiliteit meten door middel van
twee schalen: een psychoneurotische N.schaal (N. = neuroticisme)
en een N.S.schaal (N.S. = neurotisch-somatisch) 'bestaande uit betrekkelijk vage somatische klachten, die men functioneel pleegt te
noemen en welker onstaan men psychogeen acht' (o.l. 67). 'Beide
schalen kunnen als operationele definities van het concept neurotische labiliteit worden opgevat. Zij zullen een aanzienlijke intercorrelatie vertonen, doch niet samenvallen.' (o.l. 68).
Behalve deze neuroticisme-maten bevat de A.B.V. een schaal voor
extraversie (E.schaal). Als voornaamste reden om dit begrip in zijn
schaal op te nemen en meetbaar te maken, vermeldt Wilde het feit
dat Eysenck zijn differentiële neuroseleer op een twee factoren70

theorie heeft gebouwd, nl. op de factor neuiotische labiliteit en de
bipolaire factor introversie-extraversie. Overigens merkt Wilde
op, dat de rol van dit veel gebruikte Jungiaanse begrip in de persoonlijkheidsleer nog m a a r matig gefundeerd is. Tenslotte is in de
A.B.V. een T.schaal (T. = testhouding) opgenomen, die de attitude poogt te meten, welke de onderzochten ten aanzien van het
testonderzoek innemen.
De A.B.V. bestaat aldus uit een lijst van 107 vragen, die de onderzochte dient te beantwoorden met j a , nee, of een vraagteken.
30 vragen behoren tot de N.schaal, 17 vormen de N.S.schaal,
21 de extraversieschaal en 23 de testattitudeschaal, terwijl 13 vragen, die de onderzoeker niet behoeft te scoren, gehandhaafd zijn
n a item-analyse om de context der wèlgescoorde items niet meer te
veranderen (Wilde 70).
De laatste 3 vragen zijn toegevoegd om 'een voorlopige indruk te
verkrijgen van de lichamelijke gezondheidstoestand van de proefpersoon' (o.l. 70).
De N . en N.S.schaal zijn samengesteld uit 'uitspraken van neurotische individuen die de hulp van de medicus of psychiater inroepen'; de E.schaal uit uitspraken van individuen 'die sociaal
extravert geacht kunnen worden' ; de T.schaal 'uit een steekproef
van volgens de Nederlandse bevolking zeer wenselijke, zelden voorkomende eigenschappen en van zeer onwenselijke frequent voorkomende eigenschappen, kenmerken en gewoonten' (o.l. 70).
W a t de validiteit van de schalen der A.B.V. betreft toont Wilde aan,
dat deze voor de N . en N.S.schaal hoog is ; de E. en T.schalen leverden echter nog onvoldoende significante zekerheid betreffende hun
validiteit in het meten van de persoonlijkheidsbegrippen extraversie
en 'zelfdefensiviteit'.
Reden voor de keuze van de A.B.V.
De A.B.V. voldoet aan de praktische eisen waardoor wij ons bij de
keuze moesten laten leiden. Ze kan in ongeveer vijftien à twintig
minuten groepsgewijs worden afgenomen en over h a a r betrouwbaarheid en geldigheid zijn we redelijk exact geïnformeerd. Sinds
Moore hebben de onderzoeken naar de geschiktheid van kandi-
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daten voor een geestelijk a m b t zich bewogen rond twee doeleinden: het wegselecteren van de psychisch onstabielen en het
aanwijzen van de geschikten. Wij kozen de A.B.V. in de hoop, dat
de psychisch labielen er door zouden kunnen worden herkend.
Anders dan Benkö en Nuttin, die een Nederlandse en Franse versie
leverden v a n d e M . M . P . I . , opteren wij voor het standpunt van Wilde,
dat 'transponering van een test in een andere taal met behoud van
zijn psychometrische eigenschappen niet gemakkelijk te realiseren
is'(o.l. 63).
2.4.3. D 6 Nederlandse versie van de F.schaal
In zijn dissertatie Autoritaire Persoonlijkheid en Antipapisme heeft Weim a (115) een Nederlandse versie gepresenteerd van de oorspronkelijke Amerikaanse autoritarianisme schaal.
Gezien de onder 2. vermelde bezwaren tegen een vertaling van een
oorspronkelijk anderstalige test, is het van groot belang dat wij alle
aandacht geven aan Weima's uiteenzettingen omtrent de bruikbaarheid van zijn Nederlandse versie. Daartoe is de halveringsbetrouwbaarheid berekend van deze uit 25 items bestaande Nederlandse versie. Deze bleek .91 te zijn; het gemiddeld discriminerend
vermogen werd vastgesteld op 2.77 (o.l. 179).
De validiteit van de schaal, m.a.w., het antwoord op de vraag of
de test beantwoordt aan externe criteria die steeds waarschijnlijker
maken dat de test werkelijk aanwijst wat hij bedoelt aan te wijzen,
werd bestudeerd doordat correlaties werden berekend met uitkomsten van onderzochte groepen die duidelijk sociocentrische
vooroordelen hadden.
Drie van zulke groepen werden onderzocht met zinaanvultests en
met sociocentrische uitspraken. De uitkomsten daarvan correleerden voor de drie groepen respectievelijk .93, .88 en .74 met h u n
uitkomsten op de F.schaal.
Is dus de Nederlandse versie van de F.schaal een voldoende betrouwbaar meetinstrument, dan volgt de vraag: wat bedoelt deze
schaal dan te meten? Of anders gezegd: wat is het autoritaire persoonlijkheidssyndroom dat deze schaal pretendeert te meten?
Weima geeft in zijn werk de samenvattingen weer van Gerhart
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Saenger en van Mispelblom Beyer. Men kan deze samenvattingen
d a a r lezen.
Zelf hebben wij het autoritaire syndroom elders als volgt samengevat: 'Deze autoritaire persoonlijkheidsstructuur sluit in dat het
normbesef niet is geïnternaliseerd: conventionaliteit is daarmee gegeven. Wij treffen verder aan een autoritaire onderworpenheid:
het geweten functioneert slecht en deze onderontwikkelde gewetensfunctie wordt gecompenseerd door een onderdanigheid aan
het gezag, waar tegenover men zich dan ook onvrij en dus met
gemengde gevoelens verhoudt. De agressie tegen het gezag dat
m e n ook vreest, wordt vaak verschoven naar anderen. Ter bescherming van dit verschuivingsproces en van heel het gebrekkige
psychische functioneren tegen eigen en andere kritische blikken,
treedt een sterke afkeer op van psychologische waarneming en
beschouwingen. Er wordt gedacht in termen van hoog en laag,
van bevel en gehoorzaamheid, van blinde trouw en er is een onmiskenbare neiging om de feilen der gewantrouwde menselijke
n a t u u r bij anderen aan te treffen.' (i i, p . 325-6).
N u dient men bij deze samenvatting in het oog te houden, dat we
hier met een monotypische indeling te maken h e b b e n - e r is geen
'niet-autoritair' syndroom, wel een 'autoritair syndroom, dat dan
ook slechts bij de hoge scoorders wordt aangetroffen' (115, p . 129).
W e werken dit nader uit bij het antwoord op de volgende vraag, nl.
waarom wij in dit onderzoek de F.schaal wilden gebruiken.
Reden voor de keuze van de F.schaal
De voornaamste reden waarom de F.schaal is gekozen, is eigenlijk
gelegen in het democratiseringsproces, dat de r.k. kerk-zeker in
N e d e r l a n d - d o o r m a a k t . Wie selecteert voor het priesterambt, selecteert 'dienaren van het aggiornamento' (26). De geïnterviewde
docenten leggen dan ook de nadruk op een gezond en zelfstandig
functionerend geweten, op intellectuele openheid, op geschiktheid
tot zelfkritiek, op collegialiteit, op onzekerheidstolerantie, op openheid voor het standpunt van anderen. Wij kozen dus de F.schaal
in de verwachting dat deze snel afneembare, gemakkelijk te scoren
groepstest ons zou informeren over de mate waarin onderzochten
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al dan niet beantwoorden aan deze normen.
Wij kunnen dit ook zo formuleren: de pastoraal-psychologische
literatuur legt sterke nadruk op het van de pastor gevraagde vermogen tot empathie (Johnson, Hiltner, Klink, Faber en V a n der
Schoot, Godin e.a.). De klinische pastorale training, in ons land
geïntroduceerd door Faber (49) en Zijlstra ( 1 2 6 + 127), en in andere
vorm ingebouwd in de pastoraal-theologische opleiding aan de
Nijmeegse Universiteit, bedoelt dit empathisch gedrag te ontwikkelen en de neiging tot projecteren op het gebied van de sociale
perceptie te bestrijden of te genezen. Weima vermeldt een reeks
onderzoekingen die Ondubbelzinnig wijzen in de richting van
reële verschillen tussen autoritaire en niet-autoritaire personen op
het terrein van de sociale perceptie [ . . . ] . Het gebrekkige inzicht
in anderen en het geringe invoelingsvermogen kan [. . . ] in verband
worden gezien met andere autoritaire kenmerken als rigiditeit,
neiging tot projectie, overmatig generaliseren en stereotyperen,
angst en gevoelens van onzekerheid.' (115, p . 127-8). I n dit licht
bezien zou een lage score op de F.schaal nog weinig zeggen over
geschiktheid, m a a r een hoge score op de F.schaal wellicht veel over
ongeschiktheid voor het ambt in de kerk van morgen.
2.4.4. De schaal voor Religieuze Rigiditeit van J . Weima (116)
I n feite is deze schaal, waarin de respondent voor 27 gedwongen
keuzen wordt gesteld, samengesteld uit 4 schalen : een schaal voor
anti-semitisme bestaande uit 5 items, een anti-protestantismeschaal bestaande uit 4 items, een anti-communisme-schaal bestaande uit slechts 1 item en de eigenlijke schaal voor religieuze rigiditeit
bestaande uit 17 items. Reeds bij het beëindigen van zijn onderzoek
betreffende 'Autoritaire Persoonlijkheid en Antipapisme' sprak
Weima als zijn overtuiging uit dat 'de keuze van deze (i.e. antipapistische) vorm van groepsvooroordeel als betrekkelijk willekeurig kan worden beschouwd' (115, p . 12). Wezenlijk is dat er
groepsvooroordelen bestaan: men voelt zich alleen veilig binnen
de eigen groep. D a a r o m leeft en denkt men sociocentrisch en dit is
een der uitingen van een autoritaire, d.i. zwakke persoonlijkheidsstructuur. I n de concrete geschiedenis van het christendom, met
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n a m e in de reformatorische en contra-reformatorische geschiedenisperiode hebben deze sociocenirische anti-houdingen welig gebloeid.
V a n d a a r dat het zinvol leek een schaal te construeren waarmee
gepoogd kan worden een samenhangende wijze van denken, aanvoelen, beoordelen en handelingsbereidheid op het spoor te komen
ten aanzien van bedisputeerde godsdienstige kwesties. V a n deze
rigide religieuze houdingen worden als kenmerken opgesomd :
i. een zekere hardnekkigheid en starheid, waardoor de toegang
tot godsdienstige vraagstellingen gesloten blijft;
2. een zeker onvermogen tot het nemen van persoonlijke gewetensbeslissingen;
3. een zekere rigide normbesef in plaats van een ontwikkeling van
prudentie en beleidsgevoel ;
4. een zekere kritiekloosheid tegenover overgeleverde traditionele
normen ;
5. een voorkeur voor moraliserende boven psychologische verklaringen ;
6. tenslotte een neiging om de eigen groep uit te zonderen van beoordelingen bij schuldvragen in verleden of heden (115, p. 234).
Bij de opstelling van deze schaal is Weima van de hypothese uitgegaan dat scores op deze 17-itemsschaal voor religieuze rigiditeit
hoog zouden correleren met scores op de 3 andere schalen voor
anti-protestantisme, anti-semitisme en anti-communisme. Bij toetsing blijkt deze hypothese gedeeltelijk geverifieerd te kunnen word e n : een echte anti-protestantse houding lijkt nauwelijks te bestaan. Oecuménisme in deze beperkte zin is meer en meer de gangbare houding geworden. Met name bij studenten, en dan zeker bij
theologiestudenten vindt men een samengaan van hoge F.scores
met lage anti-protestantisme scores. V a n groot belang is echter het
door Weima gevonden verband tussen scores op de religieuze rigiditeitsschaal en scores op de F.schaal.
Reden voor de keuze van de Religieuze Rigiditeitsschaal (R.R.schaal)
T e n eerste voldoet deze schaal aan onze eisen voor praktische
bruikbaarheid. Ze kan in dertig minuten worden ingevuld. Vervolgens leek het ons noodzakelijk te onderzoeken of en in hoeverre
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deze kandidaten vrij zouden zijn van, of gevangen in een zekere
m a t e van religieuze rigiditeit. D e theologische informatie en vor
ming die deze kandidaten krijgen, is een vrucht van de 'openmindedness' van de moderne theologen. De ontwikkeling van de
hedendaagse theologie is een uitdrukking en een fundering van
oecumenische attituden, van een openheid voor andere kerken,
openheid voor wetenschappelijke w a a r d e n en ook voor h u m a n e
waarden buiten het uitdrukkelijk godsdienstige. De theologie heeft
h a a r controversieel karakter en h a a r defensieve inslag verloren.
De theologie stelt de gelovigen meer bloot d a n d a t zij hen ver
dedigt. T e n aanzien van jonge theologiestudenten zijn daarbij ten
minste twee vragen relevant :
a. met welke religieuze attitude treedt de toekomstige kandidaat
dit theologie-onderwijs tegemoet? K o m t er een soort dissonantie
tussen de aard van het onderwijs en de aard van de student?
b . zal dit onderwijs leiden tot diepe verborgen afsluitingen in de
student, tot ressentiment of tot een krampachtig soort m o d e r n
of links sociocentrisme?
Docenten vragen bij de studenten om :
ι. echtheid in het geloof;
2. te kunnen onderscheiden tussen het wezenlijke en bijkomstige;
3. wetenschappelijke belangstelling;
4. openheid ten aanzien van het standpunt van anderen ;
5. in staat zijn tot het innemen van een eigen standpunt.
Wij hoopten door o p n a m e van deze schaal voor religieuze rigidi
teit enig inzicht te krijgen in de vraag welke betekenis een meerdere
of mindere m a t e van religieuze rigiditeit zou hebben in de be
oordeling van h u n geschiktheid voor het kerkelijk a m b t .
2.4.5. De Allport-Vernon-Lindzey waardenschaal
I n 1966 rapporteerden G. J . Mellenbergh en K. T . T h i o (90) over
de constructie van een Nederlandse versie van de 'Study of Values',
de 'waardentest, die door Allport en Vernon in 1931 werd ont
worpen en later in 1951 in samenwerking met Lindzey werd her
zien' (o.l. 627). H e t denkbeeld dat a a n deze schaal ten grondslag
ligt, h e b b e n de ontwerpers ontleend aan het werk van Spranger
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^ensfomen,
zonder dat zij daarbij in feite Sprangers typologie
overnamen. Zij ontlenen aan Spranger een indeling van het menselijk waardenbeleven n a a r zes waardengebieden: nl. het theoretische, het economische, het esthetische, het religieuze, het sociale
en het politieke waardengebied.
De test van Allport en Vernon bedoelt te meten, welke rangorde
van waarden de onderzochten hebben ontworpen die van invloed
is op het gedrag. Ieder gedrag is immers realisatie van waarden,
en kennis van de waarden die iemand wenst en hoopt te realiseren
sluit dus de mogelijkheid in om zijn gedrag in verschillende situaties te voorspellen. Anderzijds zal een analyse van iemands gedrag
informatie verschaffen over de vraag welke waarden en welke
waardenrangorde in zijn leven een rol zullen spelen.
O m nu deze waardenhiërarchie te onderzoeken leggen de testontwerpers aan h u n proefpersonen 45 keuzevragen voor, waardoor
zij worden uitgenodigd h u n belangstellingsrichting en hun voorkeuren te openbaren. Deze voorkeur wordt in scorecijfers uitgedrukt en wel in die zin, dat er een verschillende verdeling tot
stand komt van de 240 punten die er voor de zes waardengebieden
te zamen beschikbaar zijn. Het theoretisch gemiddelde is zodoende
voor iedere waardensubschaal 40. Een score van 45 op één van
de sub-schalen is dus een betrekkelijk hoge score die een duidelijke
voorrang aanduidt voor een bepaalde waarde in deze waardenhiërarchie, die dan ook met zich brengt dat één of meer andere
waardengebieden onder het gemiddelde van 40 gescoord zullen
worden.
D e karakterisering van mensen naar h u n bevoorkeurde belangstelling en waarde omschrijft Allport als volgt (deze omschrijving
is afkomstig van de Nederlandse vertalers van de test) :
a. Het theoretische type. De mensen die tot deze kategorie behoren,
hebben een theoretische, wetenschappelijke belangstelling. Ze
benaderen de problemen op een proefondervindelijke manier
en met h u n verstand, dus door observeren en redeneren, zonder
zich door gevoelens en vooropgezette waardeoordelen te laten
beïnvloeden. Het hoofddoel van deze mensen is orde en systeem
te brengen in hun kennis.

77

b. Het economische type. De mensen die tot deze kategorie behoren,
zijn praktisch ingesteld. Zij vragen zich steeds af wat de praktische toepassingsmogelijkheden van de dingen zijn; zij waarderen de dingen n a a r h u n nut. Zij hebben een grote interesse
voor de handel, de industrie en de economie, in het bijzonder
ook voor de praktische kant van het zakenleven. Zij streven n a a r
een hoge materiële welvaart.
c. H e t esthetische type. D e mensen die tot deze kategorie behoren,
hebben een esthetische belangstelling. Zij hechten grote waarde
aan de schoonheid en de harmonie van de dingen en baseren
hierop h u n oordeel. Zij zijn geïnteresseerd in alle vormen van
kunst en cultuur.
d. Het sociale type. De mensen die tot deze kategorie behoren,
stellen het zorgen voor anderen voorop. Zowel in het brede sociale vlak als in de kleine kring van vrienden en kennissen zijn
zij altruïstisch en onbaatzuchtig ingesteld. Zij hebben oog voor
de rechten van de medemens en zijn altijd bereid iemand anders die in moeilijkheden verkeert, te helpen. Zij hebben grote
belangstelling voor maatschappelijke problemen en hebben veel
over voor sociaal werk.
e. H e t politieke type. De mensen die tot deze kategorie behoren,
streven n a a r een vooraanstaande positie in de maatschappij.
Niet zozeer om de economische voordelen als wel om invloed
te kunnen uitoefenen en leiding te kunnen geven. Zij hebben in
het algemeen een grote belangstelling voor machtsverhoudingen
en politiek.
f. H e t religieuze type. De mensen die tot deze kategorie behoren,
zijn religieus ingesteld. Zij geloven in een 'hogere m a c h t ' of een
'kosmische eenheid', die hun gehele leven beheerst. H u n belangstelling gaat uit naar het geestelijke leven en n a a r vragen over
de zin van het bestaan.
Betrouwbaarheid en validiteit van deze test bleken over het algemeen zeer hoog. Test-retest betrouwbaarheid tussen .70 en .80
k w a m zelfs voor als de perioden tussen de twee onderzoeken zich
over vijftien j a a r uitstrekken. Individuele belangstelling blijkt niet
a a n grote veranderingen onderhevig. Iemand met een uitgespro-
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ken godsdienstige belangstelling zal zijn gedrag ook over een groot
aantal j a r e n nog steeds door deze belangstelling laten bepalen.
Mellenbergh en Thio bereikten in h u n ijkingsonderzoek e v e n e e n s over het geheel genomen-redelijk voorspelbare uitkomsten voor
een populatie van Amsterdamse studenten van verschillende studierichtingen en groot-seminaristen.
Reden voor de keuze van de Allport- Vemon waardenschaal
Behalve d a t ook deze schaal een gemakkelijk af te nemen en te
scoren groepstest is, heeft als beweegreden voor de keuze van de
Allport-Vernon waardenschaal gegolden d a t wij hiervan belangrijke aanwijzingen verwachtten over de waardenoriëntatie van de
studenten. Hoewel het vermetel vertrouwen zou zijn als wij van
deze test valide informatie verwachtten over h u n godsdienstige
attitude, mocht er toch gerekend worden op meer informatie over
de plaats, die godsdienst en medemens in h u n belangstelling inneemt.
2.4.6. ' T h e Sixteen Personalityfactor Test' van R. B. Cattell
R a y m o n d В. Cattell heeft bij zijn Handbook of the Sixteen Personality
Factor Questionnairefor Forms A and В een supplement geleverd voor
F o r m С. I n het formulier С bedoelt Cattell een kortere vorm aan te
bieden in een elementaire vocabulaire van zijn test die 16 onafhan
kelijke basis-persoonlijkheidsfactoren wil meten.
Deze factoren zijn :
A. schizothymie vs. cyclothymic;
в.

lage algemene bekwaamheid vs. hoge begaafdheid en intelli
gentie ;
с algemene emotionele onstabiliteit vs. rijpheid ;
E. onderdanigheid vs. dominantie;
F. neerslachtigheid vs. enthousiasme, opgewektheid;
0. karakterzwakte vs. gewetenskracht ;
H. verlegen (teruggetrokken schyzothymie) vs. avontuurlijk en on
dernemend (avontuurlijke cyclothymic) ;
1. h a r d , robuust vs. gevoelig, sensitief;
L. vertrouwengevend (zonder paranoïde tendensen) vs. achter79

dochtigheid (paranoïde tendensen) ;
M. conventioneel vs. excentriek;
N. naïeve eenvoud vs. 'sophistication' ;
o. vrijheid van angst vs. angstige onveiligheid ;
Qi. conservatisme vs. experimenteren (radicalisme) ;
Q2. groepsafhankelijkheid vs. op eigen benen staan;
0 3 . onstabiel vs. zelfcontrole en zelfbeheersing ;
од. ontspannenheid vs. angstige gespannenheid.
Cattell houdt deze 16 factoren niet voor constructa van de test:
het zijn z.i. unitaire, psychologisch betekenisvolle entiteiten die
door factor-analytisch onderzoek voldoende zijn aangetoond. Zij
horen thuis in de algemene theorievorming van de persoonlijkheidspsychologie.
I n deze test worden 15 factoren gerepresenteerd door telkens 6
items, factor в door 8 items. Bovendien zijn er 7 items ingevoerd die
indices moeten leveren voor de m a t e waarin de onderzochte zijn
antwoorden vervalst in een door h e m gewenste richting: de z.g.
M.D.schaal-scale of Motivational Distortion. Deze zij η gekozen op
grond van het feit, dat zij een maximale scoringsverandering te
zien geven bij dezelfde personen, wanneer deze uit een niet-gemotiveerde in een gemotiveerde situatie geraken. Een hoge M . D .
score zou dus indicatief zijn voor de behoefte en de bereidheid om
testuitslagen te veranderen. Gezien de-enigszins pretentieuze-op
vatting van Cattell over deze persoonlijkheidsfactoren, zijn gevolgelijk de 16 schalen ook onderling onafhankelijk. D e correlaties tus
sen de schalen zijn dus verwaarloosbaar klein, zodat elke aparte
schaal informatie geeft over de onderzochte persoon. M e n k a n - z o
meent C a t t e l l - v a n u i t de scores op deze schalen predicties maken,
mede o m d a t m e n iets weet over de ontwikkelingsgeschiedenis van
deze factoren. Intelligentie bijv. (factor в) blijft zich ontwikkelen
tot in de jonge volwassenheid; enthousiasme (factor F) loopt tussen
20 en 30 j a a r snel terug; schizothymie is een erfelijke, constitutio
nele factor (A, H ) , terwijl sensitiviteit (factor 1) en gespannenheid
(factor £4) situationele factoren zijn, die slechts predicties toelaten
als men ook voldoende weet van de omstandigheden waarin het
subject verkeert of zal gaan verkeren.
80

M.a.w., men kan door deze test en de daardoor geïndiceerde factoren een gespecificeerd inzicht verkrijgen over de vraag, wat in
het gedrag op rekening moet worden geschreven van de erfelijkheid, wat de omgeving zal 'doen' en welke rol de ontwikkelingsgeschiedenis kan gaan spelen.
W a t betreft validiteit en betrouwbaarheid van deze test vermeldt
Cattell d a t zowel validiteit als correlatie met een uitwendig criterium moeilijk te onderzoeken valt. I n zijn handboek geeft hij wel
voorbeelden van predicties ten opzichte van criterium-gedrag en
in het supplement geeft hij een aantal relaties van factorscores met
24 basiswerkgebieden.
D e toets der validiteit is intern : hij wordt geboden door de factoranalyse die de factoren blootlegt, welke door de items worden gerepresenteerd. Cattell vermeldt, dat de gemiddelde correlatie van
alle items met de factoren die de items representeren, .37 is. Daarentegen is de gemiddelde correlatie van een factor met zijn 6 items
.71.
O p pagina 3 van het supplement waaraan bovenstaande gegevens
ontleend zijn, vermeldt Cattell ook de uitkomsten van test-retest
correlaties, w a n n e e r d e 16 P.F.test n a een week bij dezelfde personen werd herhaald. D e meeste correlaties cirkelen rond .50, de
hoogste, op schaal ς π , is .71 ; de laagste, op schaal o, is .32. Cattell
merkt zelf op dat dit lage waarden zijn, die z.i. ten dele zouden
moeten worden geschreven op rekening van persoonlijke fluctuaties,
ten dele op relatieve onbetrouwbaarheid van de test.
Reden voor de keuze van de 16P.F.test van Cattell
D a t de 16 P.F.test in dit onderzoek is opgenomen, is aanzienlijk
minder vanzelfsprekend d a n de opname der zes tests, die hiervoor
zijn beschreven. T e n eerste is de validiteit van deze test onzeker en
de test-hertest betrouwbaarheid niet imponerend.
T e n tweede beschikken wij in Nederland nog niet over een geijkte
vertaling en het experimentele gebruik van de Nederlandse versie
bij de bedrijfspsychologische dienst van Philips, die wij in dit onder
zoek mochten gebruiken, gaf geen hoge betrouwbaarheid te zien
(mededeling van drs. E. Coob).
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H e t leek ons echter nuttig in een onderzoek, waarin meerdere tests
werden gebruikt over welker betrouwbaarheid voldoende bekend is,
een test 'mee te nemen', waarvan de pretenties belangwekkend genoeg zijn om zijn uitslagen te vergelijken met de uitslagen van andere tests, over welker betrouwbaarheid wij beter geïnformeerd zijn.
2.4.7. De Beroepsinteressetest van G. F. Kuder
De ' K u d e r Preference Record, Occupational' door G. F . Kuder,
uitgegeven in 1956, is een vragenlijst waarbij de onderzochte van
telkens een drietal bezigheden moet aanduiden, welke bezigheid
hij het meest graag en welke bezigheid hij het minst graag verricht. Bijvoorbeeld : een wetenschappelijk museum bezoeken ; een
reclamebureau bezoeken; een schrijfmachinefabriek bezoeken. O p
deze wijze krijgt de onderzochte scores van 10 typen van belangstelling, die weliswaar niet langs factoranalytische weg gevonden
zijn, m a a r die met factoren vergelijkbaar zijn (105, p . 86). In tegenstelling namelijk met Strong die zijn schalen zuiver empirisch heeft
geconstrueerd, beschrijft Kuder, zo vermeldt Cronbach, het individu in termen van psychologische trekken: 'comparable to multiscore aptitude tests, intended to describe distinct aspects of ability'
(33, p . 406).
Hij heeft m.a.w., zijn gedwongen keuzevragen samengesteld vanuit
een soort vóórinzicht, daarna een factoranalyse uitgevoerd over de
afzonderlijke items om belangstellingsclusters vast te stellen: deze
items verwijzen zodoende n a a r beschrijvende schalen over welker
predictieve validiteit pas later allerlei onderzoek is verzameld. Aldus kwam K u d e r tot 10 belangstellingsclusters, die een stevige
correlatie met elkaar h e b b e n : 'Such a group is said to be homogeneous; i.e. there is a common factor running through the items.'
(33, p . 412). I n dit onderzoek hebben wij een Nederlandse versie
gebruikt, die ons welwillend was afgestaan door de psychologische
dienst van de A.K.U. te Arnhem.
Deze versie is behalve een vertaling ook een verkorting van de
oorspronkelijke Amerikaanse test van Kuder. Betreffende deze bewerking heeft J . Hettema (64) onderzocht of door de verkorting
'te veel relevante informatie of meetbetrouwbaarheid verloren gaat'
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en vervolgens de test genormeerd voor een Nederlandse (in dit
geval A.K.u.) populatie. T e r verkorting heeft hij twee schalen geheel weggelaten, namelijk één die belangstelling meet voor 'outdoor sports' en één voor muziek, en vervolgens de items die zouden
moeten dienen om de 'validity score' vast te stellen. D a a r n a heeft
hij alle keuzetriaden verwijderd, waarvan de uitkomst slechts informatie geeft over de positie op één der resterende acht schalen.
H e t t e m a heeft zich wel de vraag gesteld of hij zodoende juist niet
de meest zuiver discriminerende items verwijderde. Dit b l e e k - v e r rassend g e n o e g - n i e t het geval te zijn. De facto droegen items, welker uitkomsten n a a r meer schalen verwezen, meer bij a a n discriminerend vermogen d a n items die slechts op één schaal betrekking hadden.
Bij een yotal Kuders, afgenomen a a n de hoogste beambten-groep,
werden correlaties berekend tussen de ruwe scores op de oorspronkelijke versie en op de verkorte versie. Alle correlatie-coëfficiënten
bedroegen .95 of meer, behalve op de belangstellingsrichting 9
(r = .89). D e n a a r verhouding lagere coëfficiënt op richting 9
bleek juist veroorzaakt te worden door het feit dat items die alleen
op richting 9 scoorden, slechter differentieerden in de richting
van de hele test. Voor de normering op Nederlandse proefpersonen
werden 624 proefpersonen gebruikt (een hele j a a r g a n g A.K.U.
maandsalariskeuringen). De belangstellingsrichtingen die de Nederlandse versie aftast, zijn de volgende :
ι. praktisch-technisch werk (Kuder : mechanical) ;
2. rekenkundig werk ( K u d e r : computational);
3. experimenteel wetenschappelijk werk ( K u d e r : scientific);
4. werk waarbij anderen moeten worden overtuigd of ergens voor
moeten worden gewonnen (Kuder : persuasive) ;
5. esthetisch-vormgevend werk (Kuder: artistic) ;
6. verbaal werk ( K u d e r : literary) ;
7. K u d e r : musical. Niet gebruikt ;
8. werk, waarbij de zorg voor andere mensen een belangrijke rol
speelt (Kuder : social service) ;
9. algemeen administratief werk (Kuder : clerical) ;
10. K u d e r : outdoor sports. Niet gebruikt.
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Reden voor de faiize van de beroepsbelangstellingstest van Kuder
De eerste reden voor de keuze van deze test ligt wel hierin dat in
zeer veel 'research on the clergy' de Kuder-test is gebruikt. Vervolgens dat er over deze Nederlandse versie althans een redelijke
marge van betrouwbaarheid is verworven. Bovendien speelde bij
deze keuze een rol dat wij wellicht aan de hand van de schalen 4,
6 en 8 enig inzicht zouden verwerven in de aanwezigheid van belangstellingsrichtingen, die voor de uitoefening van het kerkelijk
a m b t van belang geacht worden. Overigens hadden wij voorlopig
de wellicht niet geringe handicap te nemen, dat de A.K.U. normering is verricht op een zeker niet representatieve en waarschijnlijk
zelfs contraselectieve populatie: deze sollicitanten zijn als regel
niet primair verbaal geïnteresseerd, niet op contacten gericht, terwijl h u n opleidingsniveau van laag tot hoog een steekproef van
opleidingen (van mulo tot en met academici) omvat, die veel breder is dan die van de theologanten.
2.4.8. De Sociometrische test
I n zijn Sociale psychologie in drie dimensies definieert V a n Leent
(82) de sociometrische test als 'een procedure om affectieve relatiepatronen in een groep te ontdekken door de leden eenvoudige
standaardvragen over h u n persoonlijke voorkeur en afkeur ten aanzien van andere groepsleden te stellen en de antwoorden op een
bepaalde wijze te verwerken', (o.l. p . 88-9).
Zeer gangbaar is daarbij de methode om deze algemene vraag te
specificeren : wie prefereert u als partner bij een bepaalde aktiviteit
en wie beslist niet? V a n Leent wijst erop dat men moet beslissen
of men de proefpersoon vrij wil laten in het aantal keuzen dat hij
bij deze vraag m a g maken. L a a t men het keuze-aantal vrij, dan
verkrijgt men waarschijnlijk meer belangrijke gegevens, m a a r men
bemoeilijkt de vergelijkbaarheid van de antwoorden. De vergelijkbaarheid wordt groter als men twee voorschriften geeft: 'u moet
3 (of 4, of 5) personen kiezen', en ten tweede : 'u moet deze n a a r
voorkeur ordenen'.
Als belangrijke uitbreiding van de test wijst V a n Leent op de zogenaamde 'relationele analyse'. M e n vraagt dan niet alleen n a a r
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de eigen voorkeur, m a a r men laat de onderzochten schatten wat
de door hen gekozenen vinden van de anderen, inclusief de eigen
persoon.
M e n zou mogen verwachten dat bekende empirische begrippen
aldus kunnen worden gedefinieerd in termen van sociometrische
operaties. Zo willen Lindzey en Borgatta (85) sociale aanpassing
(adjustment) definiëren als de schatting van de efficiency, waarmee een individu in interactie staat tot de andere leden van de
groep. H e t begrip 'social sensitivity' stellen zij voor te definiëren
als de nauwkeurigheid, waarmee een individu zich bewust is van
de reactie die hij in anderen oproept.
Een ander doeleinde van de sociometrische test bestaat hierin, dat
men eenmaal verworven sociometrische variabelen wil gaan relateren aan significante variabelen van het menselijk gedrag. Zo
treft men studies aan waarin m e n sociometrische data gaat correleren met intelligentie, attituden en persoonlijkheidsvariabelen. I n
het a l g e m e e n - z o delen Lindzey en Borgatta mee-heeft men tamelijk significante correlaties gevonden over de betrouwbaarheid van
sociometrische tests. M e n deelt mee dat deze stijgt als men in een
concrete sociometrische onderzoekssituatie beloven kan dat men
a a n de uitgedrukte wensen gevolg kan geven.
Verder blijkt dat er bij herhaald sociometrisch onderzoek een aanzienlijke variatie in specifieke keuzen kan optreden. Desondanks
blijven de interactiepatronen binnen groepen en de sociometrische
scores daarvan in het algemeen tamelijk stabiel.
Overigens vermelden de auteurs van Research Methods on Social
Relations (108) dat veel onderzoekers relatief weinig studie hebben
gemaakt van de betrouwbaarheid van h u n meetinstrument. De
steeds weerkerende moeilijkheid daarbij is passende uitwendige
criteria voor de validiteit van het gemetene te vinden.
I n het licht van deze overwegingen hebben wij een instructie opgesteld die ter h a n d is gesteld van die kandidaten, die aan het testonderzoek in oktober 1965 hadden deelgenomen en in j u n i 1966
nog op het seminarie als student waren ingeschreven. Deze instructie luidde als volgt:
In j a n u a r i jl. hebben een aantal oudstejaars-studenten van dit
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seminane (diakens) zelfstandig een leerstage georganiseerd.
Zij hebben gewerkt in parochies van de oude Amsterdamse
binnenstad. Een object d a t zij voor bijzondere bestudering
hebben uitgekozen, was de preek. Zij hebben daartoe een
aantal mensen a a n huis bezocht en h u n gedachten en gevoe
lens gevraagd over een onderwerp, waarover de volgende zon
dag in die kerken zou worden gepreekt. Telkens na zo'n preek
hebben zij m e t de predikant en een aantal hoorders van de
preek gespreksgroepen georganiseerd over de wijze waarop
deze preek was gehouden en al d a n niet verwerkt. Tenslotte
hebben zij deelgenomen a a n een aantal bijeenkomsten, waar
op deze 'Amsterdamse' preken alsook h u n eigen preken wer
den besproken en waarbij telkens op tamelijk diepgaande wij
ze werd nagespeurd in hoeverre de predikant de preek h a d
gehouden vanuit zijn persoonlijke geloofsbeleving en vanuit
zijn eigen godsdienstige levenservaringen. Dit project vereiste
van de deelnemende studenten uiteraard een soepele samen
werking in de organisatie en een vrij grote onderlinge open
hartigheid.

i.

Veronderstel nu, dat u a a n een dergelijk project zoudt deel
nemen, d a n wil ik u de volgende vragen voorleggen:
Noem drie n a m e n van p e r s o n e n - i n volgorde van v o o r k e u r met wie u het liefst zoudt willen samenwerken in een dergelijk
project. U moet deze drie n a m e n kiezen uit uw eigen jaar
groep (cursus),
ι. eerste keus
2. tweede keus
3. derde keus

11.

N o e m de n a m e n van degenen van wie u vermoedt, d a t zij u
gekozen zullen hebben.

111. N o e m de drie leden van uw jaargursus van wie u vermoedt, d a t
zij de meeste keuzen hebben gekregen. Geef h u n n a m e n in de
volgorde zoals u die schat,
meeste keuzen
1
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op één n a meeste keuzen 2
op twee na meeste keuzen 3
O m het beantwoorden van deze vragen te vergemakkelijken,
ontvangt u hierbij een naamlijst van de studenten van uw j a a r ,
waaruit u kunt kiezen.
Reden van de keuze van de beschreven Sociometrische test
Zoals uit onze instructie blijkt hebben wij ons beperkt tot het
stellen van vragen n a a r voorkeur, naar geschatte voorkeur bij
anderen ten aanzien van de ondervraagde en n a a r schatting van
de personen, die de meeste voorkeurkeuzen op zich verzameld zouden hebben. Het geheel van gegevens, dat men verwerven kan
door rejectie- of afkeer vragen te stellen, hebben wij n a enig beraad
buiten onze reikwijdte gelaten, omdat wij meenden in de concrete
onderzoekssituatie deze vragen beter niet te kunnen stellen. Wij
meenden daartoe alleen voldoende gerechtigd te zijn, als wij daarna genoeg tijd en gelegenheid zouden hebben gehad de daardoor
opgeroepen processen en conflicten in een zorgvuldige groepscounseling te helpen oplossen. Deze waren o.i. onvoldoende beschikbaar.
V a n de te berekenen voorkeursscores en schattingsscores verhoopten wij met name enige informatie over de bovenbeschreven factoren: sociale aanpassing en sociale gevoeligheid, wellicht enige
kennis over de samenhang van deze scores met uitslagen van
andere tests, en van de Q.sorts. Ook dachten wij dat deze gegevens
misschien enige informatie zouden kunnen verschaffen over vereisten als 'collegialiteit' (Q.sort 21); 'in staat zijn tot kritisch beschouwen van het eigen gedrag' (Q,.sort 33) ; Openheid voor het
standpunt van anderen' (Q.sortßg). Het spreekt voor ons overigens
vanzelf dat de kerkelijke ambtsdrager in allerlei functies moet kunnen schatten wat hij door zijn gedrag (als predikant, als liturgist,
als gesprekspartner etc.) zijn medemensen 'aandoet'.
I n dit hoofdstuk hebben wij een overzicht gegeven van de gebruikte beoordelings- en meetinstrumenten, de Q.sort, en de tests.
I n het nu volgende hoofdstuk willen wij gaan bezien, welk beeld
de docenten hebben ontworpen van een voor hen ideale kandidaat
en hoe zij de aanwezige kandidaten hebben beoordeeld.
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Hoofdstuk III
HET DOCENTENOORDEEL

3.1.

De ideale kandidaat

Elk van de vijftien Warmondse docenten heeft na de twee be
oordelingen van de hun toegewezen kandidaten ook een Q.sort
beoordeling gemaakt van de 'ideale' kandidaat, volgens dezelfde
instructie die bij de beoordeling van de werkelijke kandidaten was
aangeboden. De 40 kenmerken krijgen zodoende van elk van de
vijftien docenten een verdeling over de zevenpuntsschaal. Wij heb
ben van deze vijftien rangscores de gemiddelden en de standaard
afwijkingen berekend: dit resulteerde in een Q.sort profiel van de
ideale kandidaat, tot stand gekomen door de gemiddelde beoorde
lingen van de docenten.
Tabel i n . 1. toont dit Q.sort profiel. De kenmerken zijn gerangschikt
in de volgorde die zij hebben ontvangen in het ontwerp van de
ideale kandidaat.
TABEL III. 1.
I

s

3

4

omschrijving van het kenmerk

gemid
delde
score

standaard
afwijking

rang
nummer
in (¿.sort
ideaal

Echtheid in de geloofsbeleving
Collegialiteit
Gezond verstand
Geschiktheid tot het leggen van weder
kerige contacten
Emotionele gezondheid

1.80
2.40
2.40

a 1-33
σ o.8o
σ ι.ο8

2/3

2.60
2.80

σ o.yi
σ 1.48

4
5

1

2/З
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omschrijving van het kenmerk

gemiddelde
score

standaard
afwijking

rangnummer
in Q.sort
ideaal

Dienstbaarheid
Intellectuele openheid
O p e n h e i d voor het s t a n d p u n t v a n an
deren
Psychisch tegen d e célibataire staat opgewassen zijn
Liturgische feeling
Bescheidenheid
Eenvoud

2.87
2.87

σ 1.54
σ 1.02

6/7
6/7

3.27

a 1.18

8

3-33
3-33
3-37
3-4°

σ I.I2
σ 1.66
ао.дз
σ 1.30

9/ιο
9/ιο
II
12

3-53
3-53

σ 0.71
σ ο.8θ

іЗ/Ч
іЗ/Ч

3-67
3-73
3.80

σ 1.24
σο.99
σο.65
σ 1.14
σ 1.48
σ ι.ιβ
σ 0.30

15
ι6
ι?
ι8
19/20
19/20
21

4-13

σ 0.85
σ 1.34
α ι.аб

22/3
22/3
24

4.20
4.40

σ 1-37
σ 1.78

25
26

4-47

σ 0.71

27/8/9

4-47

σ 1.14

27/8/9

4.47
4.60

σ 0.62
σ 1.36

27/8/9
3θ

4.73

01-57

31/2

Vermogen o m correcties v a n a n d e r e n
te accepteren en productief te verwerken
Beschaving
Onderscheid k u n n e n maken tussenbet
wezenlijke en het bijkomstige
Plezier h e b b e n in werken
Doorzettingsvermogen
Intelligentie
K u n n e n spreken in het openbaar
Gevoel voor h u m o r
Culturele belangstelling
I n staat zijn tot het n e m e n van initiatieven
Onzekerheid k u n n e n verdragen
Zelfvertrouwen
Incasseringsvermogen voor teleurstellingen
Improvisatievermogen
I n staat zijn tot kritisch beschouwen
v a n eigen gedrag
I e m a n d d e waarheid kunnen zeggen
(profetisch getuigen)
I n staat zijn tot het innemen v a n een
eigen standpunt
Besluitvaardigheid
Gezonde relaties in het gezin waaruit
hij afkomstig is
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3-87
3-93
3-93
4.00
4.07
4.07

I n staat zijn een efficiënte tijdsindeling
te maken
Zachtmoedigheid
Gezonde eerzucht
Wetenschappelijke belangstelling
Lichamelijke gezondheid
Een alternatieve beroepskeuze kunnen
maken
Esthetische gevoeligheid
Voldoende evenwicht tussen aktiviteit
en ontspanning
Organisatietalent

4-73
5.00
5.20
5.20
5.20

σ
σ
σ
σ
a

1.23
1.46
o.gi
1.22
1.04

5-27
5-33

σ ι.ι8
0 ι -35

37
38/9

5-33
6.20

σο.71
σ 1.17

38/9

З1/2
33
34/5/6
34/5/6
34/5/6

40

I n het nu volgende zullen wij deze tabel analyseren.
3.1.1. Twaalf gezichtsbepalende kenmerken
H e t eerste kenmerk d a t de Warmondse docenten aanwezig willen
zien bij kandidaten voor het kerkelijk a m b t , is echtheid in de ge
loofsbeleving

(item 29, r a n g n u m m e r 1). Dit kan betekenen d a t

zij echt geloof bepalend achten voor de kans op het groeien van
een

'priesterlijke'

identiteit: kerkelijke

ambtsdragers

vertegen

woordigen en verzorgen bij mensen die d a t willen, het geloof. Zij
brengen niet de toepassingen van wetenschap, m a a r geloof. Dit
geloof bepaalt h u n rol. I n die zin pogen zij hier te voldoen a a n de
in hoofdstuk 1 besproken eis van o.a. Dittes, die vraagt om speci
fieke eisen voor te selecteren ambtskandidaten. H e t behoort tot
de merkwaardigheid van het geestelijke a m b t d a t men zoiets per
soonlijks als het eigen geloof professioneel ter beschikking stelt.
H e t specificerende van een pastorale beroepsattitude ligt d a a r i n :
niet in a p a r t e priesterlijke gelovigheid, m a a r in het feit d a t het
aanwezig vooronderstelde geloof beschikbaar is in ambtelijke con
tacten.
Juist vanwege deze professionele beschikbaarstelling worden a a n
de kwaliteit van het geloof van de kandidaat eisen van echtheid,
groeiende rijpheid en volwassenheid gesteld. D e vraag rijst d a n
of er concrete indices bestaan voor de groeiende rijping van een
echt geloof. R ü m k e (106), die de verschillende

ontwikkelingsfasen

van het geloof vanuit klinische ervaring heeft beschreven,

ziet
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daarin opeenvolgende graden van verbondenheidsbelevingen, van
gehoorzaamheid en plicht tot verantwoording en van overgave
aan God. Hij wijst op de verschillende belemmeringen die overwonnen moeten worden: oedipale bindingen bijvoorbeeld, opdat
geloof tot ontwikkeling kan komen; m a a r ook op de noodzaak
dat het geloof zijn kans krijgt gevormd te worden. Wij moeten ons
voldoende met het godsdienstige bezighouden: 'De gedachte die
aan de godsdienstoefening ten grondslag ligt, is geheel uit ons verdwenen. Wij hebben ook niet genoeg leiding. Er zijn natuurlijk
voortreffelijke predikanten, m a a r zij leiden niet genoeg.' (o.l. 92).
Hij noemt verder als obstakel de angst voor een psychologische
ontmaskering, te groter naarmate is gebleken dat er zoveel voor
geloof is doorgegaan wat in feite gecamoufleerde sex, machtsstreven
of narcisme was. Echt geloof toont zich in het vermogen tot overgave, tot het kunnen relativeren van zelfs de meest persoonlijkwaardevolle relaties, en tenslotte, echt geloof treedt in de openbaarheid, hoe riskant dit ook moge zijn : 'Een consequente godsdienstige
levenshouding brengt volkomen openbaarheid mee [ . . . ] . Er bestaat een godsdienstige schaamte die positief te waarderen is. En
toch eist deze laatste etappe (van de geloofsontwikkeling) de volledige openheid met alle gevolgen van dien.' (o.l. 103). Deze volwassen gelovigheid kan met domheid niet samengaan : 'voor zover
zij (gelovigen) echt gelovig zijn, komen zij boven h u n domheid
uit' (o.l. 102). V a n d a a r dat de echtheid van het geloof ook geschat
kan worden aan de wijze waarop de hedendaagse theologische
problematiek wordt geassimileerd. De Grijs (59) noemt in dit verband een geloofsbeleving die de ogen niet gesloten heeft gehouden
voor het feit van de secularisering en die twijfels over God, Jezus,
kerk en opstanding heeft verwerkt.
R . Hostie (67) wijst erop dat de echtheid van het geloof en zijn
rijpheid waarneembaar w o r d t - u i t e r a a r d via de zelfmededelingen
van de k a n d i d a a t - a a n de kwaliteit van zijn gebedsleven: 'Is het
een van buitenaf opgelegde oefening of welt het op uit een innerlijke a a n d r a n g die tot een persoonlijke stellingname voert? Is het
uitsluitend een afsmeken van gunsten of is het veeleer een ware
persoonlijke overgave? Is het een zoeken naar gevoelde vertroos92

ting of richt het zich op God, zelfs in de dorheid? Bestaat het vooral
in een lui verwijlen bij lang vervlogen ervaringen of bestaat het in
een levende stuwing die n a a r de toekomst uitgaat? W o r d t het gebed heen- en weergeslingerd op de deining van de uiterlijke omstandigheden of is het vast verankerd in de diepe wezensgronden?'
(o.l. 117). Als men deze wat retorische formuleringen voor lief
neemt, blijkt Hostie enige waarnemingspunten op te noemen :
1. uitwendige aanpassing vs. expressie van het eigen innerlijk;
2. egocentrisme vs. overgave;
3. gevangen zijn in het verleden vs. richting naar de toekomst;
4. oppervlakkigheid vs. diepte.
Hostie s o m t - o . i . iets minder h e l d e r - o o k enige criteria op, ontleend aan de cognitieve aspecten van de geloofsattitude.
Wij zouden die als volgt kunnen samenvatten : heeft de kandidaat
enig overzicht over d e geloofsleer en met name, welke relevantie
heeft zijn kennis van de geloofsleer voor de zingeving in zijn eigen
leven, of spreekt hij vanuit ijle beschouwingen, of is hij een dorre
reproducent van wat hij heeft gehoord of gelezen?
Fichter (51) vermeldt dat alle door hem ondervraagde kerkelijke
overheidspersonen iets vragen van de kandidaten dat onderscheiden is van de kwalificaties die nodigzijn voor ieder ander beroep. Hij
noemt dat ' p i e t y ' - p i e t a s - v r o o m h e i d . Het blijkt echter dat men
deze vroomheid uitsluitend meent te kunnen aantreffen als een
vorm van getrouwheid aan religieuze praktijken. Het zal daarom
belangwekkend zijn na te gaan hoe de Warmondse docenten feitelijk de echtheid van geloof beoordelen, die zij voor de studenten de
allereerste vereiste vinden. Immers, juist deze, soms van conformisme niet te onderscheiden index voor echt geloof, is de laatste
j a r e n vervallen. En zonder nú te treden in beoordelingen van het
verschijnsel, dat de theologiestudenten zich hebben gedistantieerd
van een regelmatige praktijk van vastgestelde gebedsoefeningen,
we moeten zeker onderscheiden tussen echt geloof als attitude en de
eventuele uitdrukking daarvan in religieuze praktijken. Zonder
zulke praktijken te veel te wantrouwen kan men toch voor zeker
houden, dat geloof als vrijheid, als waagstuk, als verwondering,
dank en gebed, als licht op het leven in trouwe vervulling van
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religieuze praktijken kan worden vermoed, m a a r meer ook niet.
De geïnterviewde docenten verklaren dan ook dat zij de echtheid
van het geloof van de kandidaat op verschillende manieren pogen
in het vizier te krijgen : de wijze waarop hij preekt, de wijze waarop hij zijn theologiestudie assimileert, de wijze waarop hij intellectuele twijfels rond het geloven ter verwerking toelaat, de wijze
waarop hij omgaat met het beeld van God dat hij uit zijn opvoeding heeft meegekregen, hoe hij zich verhoudt tot het geloof van
zijn ouders.
H e t is duidelijk d a t hier de functie van de docenten als beoordelaars en h u n functie als begeleiders van het groeiproces n a a r echt
geloven hand in hand gaan. D'Arcy en Kennedy (36) hebben
hierop de nadruk gelegd. M e t Salman (107) kunnen we hier
spreken van een mystagogische functie : een functie die invoert in
het omgaan met de mysteriën van geloof en leven. Eén van de geinterviewde docenten vermeldt overigens hoe moeilijk deze functie
is. H e t gaat hier over voor de kandidaten moeilijk verwoordbare
zaken. Bovendien zijn h u n geloofservaringen vaak nog kinderlijk.
Dikwijls wordt de vraag, of er in de samenspreking tussen docentpastor en student een dynamiek zit, een zwaarwegend criterium.
Keren wij terug n a a r de Q.sort, dan zien wij dat de docenten echtheid in geloofsbeleving het voornaamste vereiste vinden voor een
kandidaat voor het priesterambt. Zij menen dat er verschillende
situaties zijn waarin de echtheid in geloof kan worden aangetroffen.
Een zeer voorname situatie om dit te beoordelen is de relatie tussen
student en pastoreel begeleider.
Bezien wij nu weer verder de rangorde van de items, dan treffen
wij een groep van kenmerken aan, die gemiddelde scores hebben
ontvangen van 2.40 tot 2.87. Deze zijn: collegialiteit, gezond verstand,
geschiktheid tot het leggen van wederkerige contacten, emotionele gezondheid,
dienstbaarheid.
Collegialiteit. H e t is veelzeggend dat dit item als tweede vereiste
door de Warmondse docenten is aangeduid. Dit moet wel samenhangen met een duidelijke verschuiving in de opvatting over het
ambtelijke werk van de priester: een verschuiving in de richting
van teamwork. Bij het onderzoek door J . van der Lans (81) naar
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de rolopvattingen en rolvervulling van de priester in Nederland
blijkt, dat het teamwork onder de parochiepriesters nog relatief
weinig ontwikkeld is. Dit blijkt o.a. uit de geringe tijd (ca. 3 pet.)
die aan overleg feitelijk wordt besteed, en de bijna even geringe
tijd die m e n eraan wenst te geven. De meeste ambtelijke functies
zouden veel beter kunnen worden vervuld door binnen teamverb a n d bepaalde teamleden kans en opdracht te geven zich te specialiseren, terwijl andere functies erbij zouden winnen als men de
vervulling ervan zou maken tot voorwerp van onderling overleg,
kritiek op de uitvoering e.d. Collegialiteit in functionele zin betekent dus dat men zowel over taakverdeling als taakvervulling
voor en n a in staat en bereid is tot ordelijk overleg, tot samen denken
en doen, tot bereidheid zowel om voorstellen te doen als om n a a r
voorstellen te luisteren-men moet zijn afspraken kunnen en willen
nakomen. Rapporten over priestergesprekken in de bisdommen
R o t t e r d a m en Haarlem (39 + 40) bijvoorbeeld tonen aan, dat de
behoefte a a n een dergelijke vorm van samenwerking groeit. Enerzijds wenst men dat de priester zelfstandiger w e r k t - m i n d e r als
uitvoerder van kerkelijke voorschriften-anderzij ds erkent men met
Schreuder (109) dat deze grotere zelfstandigheid alleen gerealiseerd kan worden als men over deze zelfstandige ambtsvervulling
verantwoording moet afleggen tegenover een werkgroep van collegae.
Gezond verstand blijkt als verlangd kenmerk even hoog gewaardeerd
als collegialiteit. M e n verlangt van de kandidaat dat hij mensen
en situaties behoorlijk kan schatten en zich d a a r n a a r kan gedragen.
D a t zijn kijk op het leven en de mensen zo verstandig is dat hij
vertrouwen wekt. Wij zijn geneigd aan te nemen dat dit item gezond verstand de emotionele gezondheid aan de orde stelt, voor
zover deze zich uitdrukt in praktische oordelen.
Contactbegaqfdheid volgt als vierde vereiste. Dit is het beroepsvereiste, waarover met n a m e in de pastoraal-psychologische literatuur
bijzonder veel is geschreven: de empathie in het pastorale gesprek,
de communicatieve begaafdheid van de predikant en de liturg zijn
telkens de terugkerende thematisering van een grond trek : de pastor
heeft een 'contactmakend, verbondscheppend beroep'.
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Emotionele gezondheid sluit als volgend vereiste hierop haast logisch
aan : deze m a g en moet van de kerkelijke ambtsdrager worden gevergd juist omdat zijn contact met mensen intiem is. Hij m a g geen
besmettingsbron zijn.
Dienstbaarheid. M e n zou kunnen zeggen dat de voorgaande vereiste kenmerken voorwaarden zijn voor dit item. Pastoraat is een
dienend beroep. De pastor moet zijn medemensen kunnen dienen
juist in die situaties waar eigenlijke mensenhulp tekort schiet,
waar de mens eigenlijk alleen staat. F o r t m a n n (52) drukt dit als
volgt uit: 'Tegenover het lot is het objectiverende denken radeloos.
M a a r voor het hart (dat is de mens in de eerste persoon) is er nog
een weg: wie j a zegt op het onvermijdelijke maakt het leed tot zijn
eigendom [ . . . ] . En zo leert de ervaring dat voor wie zoekt d e
bittere dood theofanie kan worden.' (o.l. 251). E n : 'zielzorg is niets
anders dan helpen deze geloofsbeslissing voor te bereiden.' (o.l. 94).
D e twee volgende kenmerken : intellectuele openheid voor het standpunt
van anderen en psychuch opgewassen zijn tegen de célibataire slaat zijn opnieuw verbijzonderingen van de vereiste: psychische gezondheid. Dit
i s - v o o r wat betreft de samenhang van de b e g r i p p e n - i n het eerste
hoofdstuk voldoende aangetoond.
Liturgische feeling is psychologisch nog weinig onderzocht. Wij stellen voor dit kenmerk te omschrijven als het vermogen om de vanuit het geloof aangeboden betekenisgeving van het leven in beelden
(woorden, gebaren, houdingen) uit te drukken. Het is dus een
sociale expressiefunctie van het geloof: één van de vormen (naast
gesprek en verkondiging) waarin de ambtsdrager zijn geloof uitdrukkelijk ter beschikking stelt.
Eenvoud en bescheidenheid worden als volgende vereisten genoteerd.
M e n is geneigd te zeggen dat ze de vereiste beveiliging moeten
leveren tegen het o.a. door M . Bowers (23) gesignaleerde gevaar
voor narcistische zelfbevrediging bij de liturg.
Samenvattend krijgt men de indruk dat de docenten als ideale
kandidaat voor ogen heeft gestaan een kandidaat, die, vanuit zijn
geloof,
in samenwerking met anderen
dienstbaar kan en wil zijn
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om met velen in relatie te treden,
daarbij het eigen evenwicht kan bewaren,
goed kan luisteren,
eigen waarnemingsvervalsingen kan doorzien en zo nodig corrigeren en de gelovige betekenisgeving kan aanbieden en uitbeelden op een wijze die vrij is van egocentrie en ijdelheid.
In deze samenvatting staan de 12 voornaamste kenmerken geformuleerd: deze items ontvingen een score van 1.80 tot 3.40. Ze
bevatten een betrekkelijk consistent priesterbeeld, dat ons ook uit
de pastoraal-psychologische literatuur bekend is.
O m het beeld van de ideale kandidaat, zoals dat in de 'Q.sortideaal' is neergelegd, voor verdere analyse toegankelijk te maken,
stellen wij deze indeling voor :
relatief meest belangrijk - score 1.80-3.40 - 12 kenmerken
middengroep
- score 3-53-4-47 - 17 kenmerken
relatief minst belangrijk - score 4.60-6.20 - 11 kenmerken
D e groep van de 12 kenmerken die het meest belangrijk worden
geacht, noemen wij de gezichtsbepalende kenmerken. De derde
groep kenmerken die relatief het minst belangrijk wordt geacht,
noemen wij de schaduwkenmerken.
3.1.2. Elf schaduwkenmerken
I n het reeds eerder genoemde rolonderzoek van J . van der Lans
(81) is vragenderwijs de veronderstelling geopperd of de Nederlandse priesters niet voortdurend beklemd raken in de veelvormigheid van rolinhouden en -verwachtingen die zij bereid zijn op zich
te nemen. En de vraag komt dan op, of een meer gedifferentieerde,
meer pluriforme ambtsopvatting, die in collegiaal verband moet
worden gerealiseerd, niet de behoefte oproept aan kerkelijke 'managers', die zowel de differentiatie als de integratie van de verschillende 'deel-ambten' kunnen overzien en leiden. Zulke m a n a gers zouden zeker over een 'organisatietalent' moeten kunnen beschikken. W a t hier ook van zij, in dit rolonderzoek blijken de
priesters een groeiende distantie te nemen van 'organisatiewerk'
en de Warmondse docenten sluiten zich hierbij klaarblijkelijk aan.
Als men een indeling aanvaardt van de pastorale functies in vijf
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basisfuncties: verkondiging, liturgie, godsdienstonderricht, persoonlijke pastorale zorg en kerkelijk beleid en beheer (13), d a n
lijkt het ambtsbeeld van waaruit de Warmondse docenten willen
selecteren, de beleids- en beheersfunctie grotendeels buiten beschouwing te laten.
I n de reeks van elf relatief minst belangrijk geachte schaduwkenmerken vallen op : esthetüche gevoeligheid, lichamelijke gezondheid, wetenschappelijke belangstelling, gezonde relaties in het gezin waaruit hij afkomstig is.
M e n zou bij de kenmerken esthetuche gevoeligheid en wetenschappelijke
belangstelling de vraag kunnen opwerpen in hoeverre hierbij een bepaald richtbeeld (of ideaalbeeld) betreffende de pastor-prakticus
een rol heeft gespeeld. Inderdaad zou men kunnen menen dat het
gezamenlijke (collegiale) pastoraat zowel aan esthetische als aan
wetenschappelijke beroepskrachten behoefte heeft ten bate van de
liturgische, zowel als de pastoraal-theologische ontplooiing. M e n
krijgt echter het vermoeden dat in dit profiel van de ideale kandidaat voor het a m b t gedacht is aan iemand die bij uitstek een prakticus is, die wel vondsten van anderen moet kunnen toepassen,
m a a r bij wie de directe aanbieding van religieuze waarden prevaleert boven de meer distante, objectiverende, wetenschappelijke
of esthetisch-creatieve attitude. Wellicht valt hierbij te denken aan
de bevindingen van Stern, Stein en Bloom (112), die bij het ontwikkelen van 'Methods in Personality Assessment' als verschillen in
het persoonlijkheidsbeeld van fysici en theologiestudenten vonden,
dat theologen interesse hebben in interpersoonlijke relaties: ze
willen van anderen afhankelijk zijn en ze willen anderen steunen.
Fysici daarentegen hebben in interpersoonlijke relaties veel minder
interesse: bij hen zijn onafhankelijkheid en zelfgenoegzaamheid belangrijk. Zij hebben interesse in het denken zonder meer ; ze maken
gemakkelijk gebruik van systematisch reducerende begrippen en
van objectieve systemen. De estheticus en de wetenschapsbeoefenaar zijn geïnteresseerd in dingen-zelfs als deze dingen (zoals in
de psychologie) tot relaties en verbanden gereduceerde menselijke
werkelijkheden zijn.
Samenvattend zou m e n kunnen veronderstellen dat in dit totale
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persoonlij kheidsbeeld van de ideale priesterkandidaat deze twee
kenmerken: esthetische gevoeligheid en wetenschappelijke belangstelling, tot de minst belangrijke gerekend worden, o m d a t de pastor-prakticus meer geneigd zal zijn esthetische en wetenschappelijke resultaten van anderen toe te passen d a n dat hij hierin vanuit
zijn beroep creatief zal willen zijn.
Vervolgens treffen wij bij de minst belangrijk geachte kenmerken
deze twee aan : gezonde relaties in het gezin waaruit hij afkomstig is en
lichamelijke gezondheid.
I n de interviews zijn deze selectie-eisen inderdaad ter sprake gekomen, m a a r d a n in de zin van gegevens die moeten worden genoteerd. Bij beide is echter opgemerkt dat dit geen absolute eisen
zijn, m a a r dat m e n zou willen bezien wat de kandidaat ermee doet
als deze vereisten slechts gebrekkig gerealiseerd zijn. En het antwoord op de vraag: wat doet hij ermee als zijn gezondheid of als
de gezinsrelaties niet bevredigend zijn, valt eigenlijk onder het item
emotionele gezondheid, dat met het rangcijfer 5 gerangschikt is
onder de kenmerken, die wij de 'gezichtsbepalende kenmerken' hebben genoemd.
V a n de elf minst belangrijke items hebben wij er nu vijf besproken
en wij hebben ons vermoeden geformuleerd hoe men h u n plaats
moet begrijpen in het totale profiel.
Wij zouden nu willen bezien : besluitvaardigheid, in staat zijn een efficiënte tijdsindeling te maken, en gezonde eerzucht.
H e t komt ons voor dat deze drie items zijn, die door de Warmondse
docenten wellicht in verband gezien zijn met item 40: organisatietalent. De plaats van deze drie items lijkt toch het vermoeden te
versterken dat zij bepaald het minst wensen te selecteren naar kenmerken die iemand geschikt maken voor een soort 'kerkelijke beleidsvoerder'. D a t hier een ietwat anti-institutionele stroming in
de theologie van het kerkelijk ambt een rol speelt Iaat zich vermoeden, of misschien zouden wij nog voorzichtiger kunnen zeggen:
het beeld van de zielzorger, die op de eerste plaats een beheerder
en leider is van een kerkelijk bedrijf en die daarin ook een dosis
eerzucht bevredigt, lijkt wel zijn appèlwaarde te verliezen.
De vraag is dan echter waarom het item zachtmoedigheid ook tot de
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achteraangeplaatste is gaan horen. O m hierover althans enige
voorstelling te vormen moeten wij bezien dat de items bescheidenheid en eenvoud de plaatsen 11 en 12 bezetten en dus nog tot de
'gezichtsbepalende' of meest karakteriserende kenmerken worden
gerekend.
H e t valt dan op dat bescheidenheid en eenvoud vrijwel gelijke scores
hebben gekregen als liturgische feeling. En in verband met de liturgische feeling zijn deze kenmerken zeer functioneel. De liturg die
de voorganger in de eredienst is-zeker in de vernieuwde liturgieis iemand die beeldend moet optreden : hij is a.h.w. de speler van
een godsdienstig d r a m a ; hij moet door expressie in woord en gebaar de gelovige betekenis van de grote themata over leven en
dood, onvrijheid en bevrijding oproepen ; hij moet de herinnering
oproepen en realiseren van de betekenis van Christus' leven en
dood. Hij staat op een geëxponeerde plaats voor een vaak grote
groep mensen. O n d e r anderen heeft Margaretha Bowers (23) in
h a a r rapportages van psychotherapieën van geestelijken laten zien
hoezeer juist in dit liturgisch functioneren persoonlijke conflicten
en ongecontroleerde strevingen h u n bevrediging of uitlaat kunnen
zoeken. En tegen de achtergrond van dit 'beroepsgevaar' eisen de
docenten dat juist liturgische talenten veilig worden gesteld door
variabelen alsbescheidenheid en eenvoud. Zachtmoedigheid is echter
iets anders: afwezigheid ervan zou betekenen dat men zijn agressiviteit niet onder controle heeft-de lage plaats die zachtmoedigheid
als vorm van agressiviteitscontrole heeft, lijkt erop te wijzen dat
het beeld van de ideale kandidaat evenmin door eerzucht wordt getekend als door een sterke beheersing van agressieve tendensen.
M e n zou geneigd zijn te zeggen dat men de sthenische kanten van
de persoonlijkheid liever geïnvesteerd ziet in het zich voortdurend
openstellen voor anderen (contact leggen, intellectuele openheid,
openheid voor het standpunt van anderen) en in de inspanning die
het openbaar optreden als liturg en predikant vereist.
W e moeten nu nog enige aandacht schenken aan twee kenmerken
die in dit beeld van de ideale kandidaat een relatief zeer bescheiden
plaats krijgen: een alternatieve beroepskeuze kunnen maken en voldoende
evenwwht tussen aktiviteit en ontspanning.
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T e n eerste dient opgemerkt dat het item een alternatieve beroepskeuze kunnen maken is opgenomen, omdat er in één van de interviews is gewezen op het gevaar van overidentificatie met het geestelijke ambt. En vervolgens dat in deze context is gewezen op het risico
dat priesters zo weinig vrije tijd kunnen n e m e n - o f beter gezegd,
dat zij menen zich geen vrije tijd te mogen gunnen.
Een alternatieve beroepskeuze kunnen maken zou dan impliceren
dat de kandidaat niet a.h.w. voor één gat gevangen zit. Hij zou d a n
niet op 'genade of ongenade' zijn overgeleverd aan de kans of hij
voor het ambt aanvaard zou worden. Sommige geïnterviewden
wensten te benadrukken dat de kerk nooit verplicht is iemand tot
het geestelijke a m b t te wijden, dat de wijding een onverdiend geschenk is en geen plechtigheid die sacramenteel een geslaagd exam e n in de theologie bekroont. De wijding is geen recht, en niemand
die zichzelf geschikt acht, kan daardoor het a m b t eisen. Dit zou
insluiten, dat gevaren voor overmatige aanpassing groeien naarm a t e de kandidaat te afhankelijk zou worden van degenen, die h e m
voor het ambt aanvaarden.
Wij stuiten hier op een gecompliceerd probleem. O n d e r anderen
heeft Fichter (51) erop gewezen, dat de situatie van theologiestudenten die voor een kerkelijk a m b t studeren, afwijkt van de
situatie van andere studenten. Ze is nog het meest te vergelijken
met die van leerlingen aan hogere krijgsscholen: men wordt opgeleid door de institutie waarbij men in dienst wil treden. De kandidaat voor een functie bij de krijgsmacht wordt in feite steeds
meer afhankelijk van het instituut waarvoor hij wordt opgeleid.
Een belangrijk verschil voor de theologiestudent in de r.k. kerk is
echter dat voor h e m de opleiding tot het beroep, het instituut waarin hij dit beroep gaat uitoefenen en zijn (ongehuwde) levensstaat
a.h.w. gaan samenklonteren : ' T h e church vocation is one of the
few occupations in which the entire trainingperiod is completely
controlled by the organization for which the functionary works.'
(o.l. 88). E n verder: ' T h e professional roles like teaching, pastoral
work, nursing, are directly influenced by the fact, that the performer is a priest, a brother, or a sister.' (o.l. 91). Fichter wijst erop
d a t dit grote gevaren in zich sluit voor de interesse in de eigenlijke
101

beroepsopleiding. D a a r o p heeft ook Schreuder (109) gewezen. Het
risico bestaat dat 'sanctitas' gaat prevaleren boven 'doctrina', of
om het meer hedendaags te formuleren: dat de beroepsbekwaamheid minder geacht wordt d a n de aanpassing aan de gedragsnormen van het kerkelijk instituut. En dit temeer zolang deze gedragsnormen voor toekomstige 'instituutsambtenaren' tevens het celibaat
insluiten. Anders gezegd: de constellatie van een student die door
een bedrijf wordt opgeleid voor een functie in dat bedrijf, waarbij
hij zich in verband met die functie in dat bedrijf verplicht ongehuwd
te blijven, is ongetwijfeld een unieke, m a a r psychologisch ook een
gevaarlijke. Ze verkleint het aantal alternatieven voor een jonge
mens ernstig. Uiteraard is elke levenskeuze een vermindering van
beschikbare alternatieven. Wie arts wordt, wordt zelden ook jurist.
En wie in dienst treedt bij bedrijf A sluit een gelijktijdige indiensttreding bij een concurrerend bedrijf uit. En het huwelijk dat onze
cultuur kent, is een binding aan één partner met uitsluiting van
anderen. De in onze cultuur gangbare ontwikkeling stelt zoveel
mogelijk de keuzen onafhankelijk van elkaar: eerst studeert men
voor een bepaald beroep; vervolgens kiest men hoe en waar men
dit beroep zal uitoefenen ; tenslotte is de keuze van een eventueel
huwelijk en van een huwelijkspartner een aangelegenheid, die weliswaar niet onbeïnvloed behoeft te blijven door de beroepskeuze,
m a a r er principieel toch geheel los van staat.
D e vraag is n u ten eerste of deze beschouwingen ongewijzigd geldig
zijn bij de keuze van een godsdienstig a m b t en vervolgens welk
h u n belang is voor de interpretatie van dit Warmondse profiel
van de ideale kandidaat. Het zal niemand verwonderen dat het
geestelijke ambt zijn eigen beroepseisen stelt. D a t impliceert, dat
de vorming van de persoonlijkheid voor dit beroep idealiter het
beste gelijktijdig kan geschieden met de theoretische scholing voor
dat beroep. En vervolgens, dat een groeiende identificatie met het
a m b t waarvoor m e n zich wil bekwamen, juist een progressieve uitsluiting meebrengt van alternatieve beroepskeuzen.

Samenvattend zouden wij de veronderstelling willen wagen dat
de reden, waarom dit item als relatief onbelangrijk wordt beoor102

deeld, deze is : de Warmondse docenten opteren voor een groeiende
identificatie met het geestelijke ambt-deze sluit de factische mogelijkheid om alternatieve keuzen te maken steeds meer uit.
Weliswaar menen wij dat de kandidaat een zekere psychologische
vrijheid en onafhankelijkheid moet kunnen bewaren tegenover het
instituut in welks dienst hij zal treden. Vanuit deze veronderstelling
hadden wij dit item: een alternatieve beroepskeuze kunnen maken, opgenomen. Bij nader inzien lijkt het ons echter meer plausibel
dat deze vrij heid en onafhankelijkheid structureel veiligwordt gesteld
door het scheppen van pluriforme ambtsvormen en door de celibaatskeuze te maken tot één van de alternatieven voor de ambtsdrager. De vrijheid wordt niet echt gevonden in een psychologische
toestand waarbij naast de gekozen beroepsrichting steeds alternatieven voor de geest moeten worden gehouden : dat zou meer vrijblijvendheid opleveren dan vrijheid.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat deze vrijheid de laatste
tijd beter wordt gewaarborgd, naarmate de opleidingsinstituten en
faculteiten zich onafhankelijker kunnen opstellen ten opzichte van
het kerkelijk beleid.
De laatste van de 'schaduwkenmerken' die wij moeten bespreken,
luidt : voldoende eüenwicht tussen aktiviteit en ontspanning.

Ook dit item is vanuit de interviews opgenomen in de Q.sort. Ondervraagden wezen erop dat de Psychohygiene van de praktische
zielzorgers gemakkelijk door hun werk wordt bedreigd. Met name
het feit dat voor vele r.k. zielzorgers hun ambtelijke werkruimte en
hun persoonlijke leefruimte samenvallen, zou één der factoren zijn
waardoor de zielzorger onvoldoende regelmatige ontspanning
neemt-tenzij hij hiertoe van binnenuit goed gereguleerd is. Deze
evenwichtige regulatie zou dan een vereiste zijn dat in de geschiktheidsbeoordeling zwaar zou moeten wegen.
Toch hebben de Warmondse docenten dit criterium als relatief
onbelangrijk gewaardeerd. Wij menen terecht. Zij beoordelen kandidaten op hun geschiktheid voor een leefbaar ambt. Het is de taak
van hen die reeds in het ambt staan en van alle samenwerkende
kerkleden, om te bevorderen dat de arbeidssituatie voor ambtsdragers gezond is. Dat is niet de directe taak van de opleiding.
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3-1.3. De tussengroep van zeventien kenmerken
De Q.sort methode houdt in, zoals uit de instructie is gebleken, dat
de aandacht van de beoordelaars allereerst uitgaat naar de m e e s t en de minst-belangrijke kenmerken. Al sorterend houdt de beoordelaar een aantal kenmerken over die hij gedwongen is in de
middenkolom te plaatsen. Wel verdient het onze aandacht dat in deze middengroep de twee volgende items zijn geplaatst : kunnen spreken
in het openbaar en iemand de waarheid kunnen zeggen (profetisch getuigen).
M e n kan zich bij de plaatsing van deze kenmerken met reden afvragen waarom deze niet bij de gezichtsbepalende kenmerken zijn
opgenomen, want het schijnt dat hier de plaats van de prediking in
het geding is. Reformatorische ambtsdragers noemen wij in Nederland 'predikanten'. En de wijdingsliturgie van r.k. priesters noemt
het verkondigen van Gods Woord één van de hoofdtaken van de
priester. Bovendien, als men het a m b t minder ritualistisch en meer
profetisch wenst op te vatten, zoals bijvoorbeeld Haarsma (60 -j- 60 a
-)- 61) bepleit, wordt de geschiktheid tot prediken een zwaarder beoordelingscriterium voor ambtskandidaten. Daarbij komt nog, dat
bij het invullen van de Q.sorts minstens één van de docenten juist
op deze items kritiek leverde. Hij vroeg zich af of in item 7 : iemand
de waarheid kunnen zeggen (profetisch getuigen), geen onjuiste vermenging was te vinden van psychologische en bij bels-theologische begrippen. N u geloven wij achteraf dat voor deze formulering wellicht een betere gevonden had kunnen worden. Desondanks menen
wij dat hier toch een psychologisch criterium is geformuleerd.
Wij willen dit als volgt toelichten. Het is geen psychologische uitspraak als men zegt: 'deze m a n verkondigt het Woord Gods'. Het
is wel een psychologische uitspraak als men zegt: 'deze m a n spreekt
in het openbaar vanuit een echt geloof'. De 'ideale kandidaat'
wordt getypeerd door een echt geloof. O m dit geloof te verkondigen aan mensen moet hij in staat zijn tot contact met hoorders. Hij
moet dit geloof ook non-verbaal kunnen uitdrukken. M a a r hij moet
dit ook in het openbaar kunnen uitspreken. Als we verder speuren waarom dit spreken in het openbaar op deze plaats terecht
komt, valt ons op dat er 'prerekwisieten' zijn: openheid, bescheidenheid en eenvoud, beschaving, kunnen onderscheiden tussen het
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wezenlijke en bijkomstige, intelligentie. Bovendien wordtdit kunnen
spreken in het openbaar onmiddellijk gevolgd door gevoel voor humor.
Als men deze opeenvolging beschouwt, is het enigszins begrijpelijk
dat kunnen spreken in het openbaar is gerangschikt in de middengroep en niet onder de 'gezichtsbepalende kenmerken'.
De ideale predikant die de docenten voor de geest staat, wordt niet
bepaald door zijn retorische g a v e n - h i j wordt bepaald door geloof,
contact, dienstbaarheid etc. Hij moet weliswaar in het openbaar
kunnen spreken, m a a r dat krijgt hier niet de eerste aandacht.
De predikant moet echter ook in staat zijn zijn overtuiging zonodig
kritiserend, opponerend uit te spreken. O m d a t dit van de priester
moet worden gevergd, is als item opgenomen: iemand de waarheid
kunnen zeggen (profetisch getuigen). Bij het opnemen van dit item
is gedacht aan de kritische functie die de kerk en h a a r ambtsdragers
dienen uit te oefenen tegenover de samenleving in welker dienst de
kerk wil staan. M e n dacht daarbij zowel a a n de kritische functie
ten opzichte van persoonlijke situaties (Johannes de Doper die koning Herodes op diens echtbreuk wijst) als ten opzichte van bepaalde maatschappelijke situaties. M e n deelde de bezwaren tegen
een kerkelijk functioneren dat te veel de status quo verdedigt of
steunt. Het is duidelijk dat hier ook allerlei kerkelijk-structurele
kwesties liggen. Niettemin is het zeker dat een kerk de opgave om
zonodig een kritische stem te laten horen alleen dán kan vervullen
als zij h a a r ambtsdragers poogt te selecteren uit mensen die in
staat en bereid zijn tot een getuigen, desnoods ten koste van eigen
veiligheid en comfort. D a t dit item door de meerderheid van de
docenten in de middengroep is geplaatst wekt toch enigszins de
indruk, dat de kritische functie van de profetische verkondiging bij
hen minder aandacht krijgt dan men op grond van hedendaagse
ambtsopvattingen zou kunnen verwachten.

Samenvatting
H e t beeld van de ideale kandidaat dat de Warmondse docenten
voor ogen staat, wordt getekend door een aantal gezichtsbepalende
kenmerken: echtheid in de geloofsbeleving, collegialiteit, gezond
verstand, geschiktheid tot het leggen van wederkerige contacten,
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emotionele gezondheid, dienstbaarheid, intellectuele openheid,
openheid voor het standpunt van anderen, psychisch opgewassen
zijn tegen de célibataire staat, liturgische feeling, bescheidenheid
en eenvoud. Wij hebben er de aandacht op gevestigd, dat dit een
beeld is zoals dat ons ook tegemoet treedt uit de Amerikaanse
pastorale literatuur. De profetisch-kritische functie van de predikant krijgt geen uitdrukkelijk accent. De kenmerken die iemand
geschikt zouden maken voor kerkelijk bestuur, worden als relatief
onbelangrijk geplaatst. I n het laatste hoofdstuk zullen wij nog
enige beschouwingen wijden aan de bruikbaarheid van deze methodiek om de eigen idealen en normen hanteerbaar te maken voor
het proces van beoordeling en vorming van kandidaten.
3.2.

Het gemiddelde beoordelingsbeeld van de kandidaten vergeleken met hel
beeld van de ideale kandidaat. Of anders gezegd: de ideale kandidaat
en de werkelijke kandidaat gezien door het oog van de docenten

I n deze paragraaf willen wij proberen een eerste inzicht te krijgen
in de wijze waarop de docenten de kandidaten beoordelen. Daarbij rijzen de volgende vragen:
1. Hoe is de verhouding tussen h u n ideaalbeeld en het beeld dat
zij van de kandidaten hebben?
2. Hoe is de verhouding tussen h u n eerste en h u n tweede beoordelingsbeeld?
O m het antwoord op deze vragen gemakkelijker te maken brengen
wij nog even in herinnering, dat er tussen de eerste en tweede beoordelingsdatum een periode heeft gelegen van vijf maanden. I n
deze periode was het voor de docenten mogelijk de kandidaten
beter te leren kennen.
De gemiddelde resultaten van hun beoordelingsarbeid staan beschreven in tabel 111.2.
Deze tabel geeft de volgorde die de items hebben ontvangen bij de
tweede beoordeling van de kandidaten in j u n i 1966. Kolom 1 geeft
het r a n g n u m m e r ; kolom 2 de gemiddelde score in j u n i ; kolom 3
geeft ter vergelijking de gemiddelde score die dit item heeft ontvangen bij de beoordeling in j a n u a r i 1966.
106

TABEL I I I . 2 .

ι.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
io.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ai.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

dienstbaarheid
eenvoud
bescheidenheid
gezond verstand
plezier h e b b e n in werken
gezonde relaties in het gezin waaruit d e k a n d i d a a t
afkomstig is
lichamelijke gezondheid
beschaving
intelligentie
echtheid in de geloofsbeleving
zachtmoedigheid
in staat zijn tot het i n n e m e n v a n een eigen s t a n d p u n t
collegialiteit (kunnen functioneren i n een groep en
speciaal in een team)
geschiktheid tot het leggen van wederkerige contacten
gezonde eerzucht
vermogen o m correcties v a n anderen te accepteren en
productief te verwerken
intellectuele openheid
openheid voor het s t a n d p u n t van a n d e r e n
culturele belangstelling
in staat zijn tot het n e m e n van initiatieven
onderscheid k u n n e n maken tussen het wezenlijke en
het bijkomstige
in staat zijn een efficiente tijdsindeling te m a k e n
doorzettingsvermogen
gevoel voor h u m o r
esthetische gevoeligheid
organisatietalent
een alternatieve beroepskeuze k u n n e n m a k e n
wetenschappelijke belangstelling
incasseringsvermogen voor teleurstellingen
voldoende evenwicht tussen activiteit en ontspanning
liturgische feeling ( i n s t a a t o m religieuze beelden en
betekenissen uit te beelden in woord, gebaar en hou
ding)

32. emotionele gezondheid
33. i e m a n d d e waarheid k u n n e n zeggen (profetisch ge
tuigen)

s

3

2.83

309
3-49
4-69
3-42
3-42

3-3·
3-32
3-37
347
3-50

3-50
3-50

3-50
3-53
3.60
3.60
3-66
3-68

З-бЗ
3·49
3·48
4.04

3-69
3-72
3.88

3-7«
3-9°
4.07

3-92
3-92
3-92
3-97
4.04

4·3ο
3-93
3-96
3-72
4.0О

4·09
4.10
4.ι8
4.26
4.27
4.28
4.30

4-01

3-67

4-40
3-74
4-37
4.02
4.ι8
4-28

4-31
4-32
4-32

4-10

4-37
4.40

4.29

4-43

4·56

4-41
4-43

4.41
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35.
36.
37.
38.
39.
40.

t opgewassen zijn
kunnen spreken in het openbaar
besluitvaardigheid
improvisatievermogen
zelfvertrouwen
in staat zijn tot kritisch beschouwe ι van eigen gedrag
onzekerheid kunnen verdragen

2

3

4-45
4-51
4-53
4-57
4.66
4.71
4.78

4-25
4.66
4-33
4.66
456
4-54
4-77

Eerste benadering van het verschil tussen ideaalbeeld en beoorde
lingsbeeld.
Tabel i n . 3 . toont de frequenties waarmee de waarden van de zevenpuntsschaal (die uit de Q.sort kunnen worden afgeleid) voorkomen
bij de verschillende beoordelingen.
TABEL

in.3.

gem. scimalwaarde 1.50 г
Q .sort ideaal
Q.sort werkelijk 1
Q.sort werkelijk 11

1 2

s.jo

3

3.50

4 5
8
1

6

4

4.30

8 9
8 1 7
12 15

5

3 7
7
6

5.50

ff

ff.50

0 1

H e t profiel van de ideale kandidaat is het meest gespreid en
mooist verdeeld. D e eerste werkelijke beoordeling is het minst
spreid. Bij de tweede beoordeling is de spreiding iets ruimer en
beter verdeeld. Wellicht hangt dit samen met het feit dat de
centen de kandidaten langzamerhand beter leerden kennen.
De volgende berekeningen zijn nu van belang:

het
ge
iets
do

1. de correlatie tussen beoordeling 1 en het ideaalbeeld : r = .11
2. de correlatie tussen beoordeling 2 en het ideaalbeeld: r = .10
Voor de twee groepen afzonderlijk :
eerstejaars
3. de correlatie tussen beoordeling 1 en het ideaalbeeld: r = .09
4. de correlatie tussen beoordeling 2 en het ideaalbeeld: r = .10
derdejaars
5. de correlatie tussen beoordeling 1 en het ideaalbeeld: г = .14
6. de correlatie tussen beoordeling 2 en het ideaalbeeld: r = .10
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Vervolgens is de verhouding tussen de eerste en tweede beoorde
ling berekend. Eerst voor de hele groep:
7. de correlatie tussen beoordeling 1 en 2 : r = .56
Voor de twee groepen afzonderlijk:
8. eerstejaars de correlatie tussen beoordeling 1 en 2 : г = .56
9· derdejaars de correlatie tussen beoordeling 1 en 2 : r = .55
Tenslotte vermelden wij het aantal gevallen waarbij de correlatie
tussen ideaalbeeld en beoordelingsbeeld negatief was :
10. in de eerstejaarsgroep: 24 negatieve correlaties
11. in de derdejaarsgroep : 19 negatieve correlaties
Bij dit getal bedenke men dat er van elke kandidaat vier beoorde
lingen zijn gemaakt, dus 4 χ 50 = 2θο beoordelingen van eerste
jaars, en 4 χ 18 = 72 beoordelingen van derdejaars.
Deze gegevens dienen als inleiding op de twee vragen bij het begin
van deze paragraaf gesteld. Wij gaan n u de eerste vraag beant
woorden : hoe is de verhouding tussen h u n ideaalbeeld en het beeld
d a t zij van de kandidaat hebben?
I n beide groepen en bij beide beoordelingen beweegt de correlatie
tussen ideaalbeeld en het gemiddelde beeld van de kandidaten zich
rond .10. Dit is een zeer lage positieve correlatie. Ze is zo laag, dat
m e n geïmponeerd wordt door de spanning die er moet bestaan
bij de opleiders door de afstand tussen wat hen als ideaal voor ogen
staat en het oordeel d a t zij over hun feitelijke kandidaten hebben.
Deze spanning hebben zij in de interviews ook uitgesproken. D a a r
staat tegenover dat wij ons moeten hoeden voor een vergissing.
Er is een grote discrepantie tussen hun ideaal en hun oordeel over
de werkelijkheid; er is echter geen tegenstelling tussen beide. In
d a t geval zou de correlatie negatief moeten zijn.
O m de discrepantie tussen ideaalbeeld en beoordelingsbeeld nader
te beschrijven willen wij bezien :
1. hoe de kenmerken die het gezicht van het ideaalbeeld bepaalden,
zijn gesitueerd in het beoordelingsbeeld;
2. welke kenmerken in het beoordelingsbeeld het zwakst aanwezig
worden geacht ;
3. welke kenmerken in het beoordelingsbeeld gezichtsbepalend zijn
geworden.
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Wij beginnen m e t de eerste vraag. I n het ideaalbeeld troffen wij
als gezichtsbepalende kenmerken :
Echtheid in de geloofsbeleving op de eerste plaats. Bij beide beoorde
lingen blijft dit kenmerk, zij het lager geplaatst, gezichtsbepalend.
Vooral bij de tweede beoordeling is men voorzichtiger, m a a r het
blijft bij de eerste tien kenmerken.
Collegialiteit is minder aanwezig d a n men wenst. I n het ideaalbeeld
op de tweede plaats, komt het in de beide beoordelingen op plaats
и en 13.
Gezond verstand beoordeelt m e n aanwezig zoals m e n gewenst acht.
Contactbegaqfdheid, in het ideaalprofiel op de vierde plaats, wordt in
beide beoordelingen op plaats 14 gerangschikt.
Emotionele gezondheid (plaats 32), in het ideaalbeeld als vijfde ver
eiste gesitueerd, wordt in het oordeel over de kandidaten weinig
aanwezig geacht.
Dienstbaarheid, in het ideaalbeeld op de zesde plaats, komt in het
beoordelingsbeeld op plaats 1. M e n is zeer overtuigd van de wil
van de kandidaten om zich beschikbaar te stellen. H e t lijkt echter
wel-gezien het totale profiel-dat de docenten een beschikbaarheid
aantreffen die onvoldoende m e t beroepskwaliteiten is uitgerust.
Intellectuele openheid, in het ideaalprofiel op plaats 7, wordt in het
beoordelingsbeeld eerst gesitueerd op plaats 15, en in de tweede be
oordeling op plaats 17. Wij definieerden dit kenmerk als een ge
zondheids- en contactfunctie van de intelligentie. H e t komt in het
beoordelingsprofiel n a de contactbegaafdheid, m a a r hoger d a n het
(meer fundamentele en meer algemene) item emotionele gezond
heid.
Openheid voor het standpunt van anderen. Consistent met het voorgaande
item zakt dit item van plaats 8 in het ideaalprofiel n a a r plaats 18 in
het beoordelingsbeeld. Interessant is n u dat het item intelligentie,
in het ideaalprofiel in de tussengroep geplaatst (plaats 18), in het
beoordelingsbeeld veel hoger wordt gesitueerd (plaats 9). M e n
beoordeelt aldus d a t m e n meer intelligentie aanwezig acht d a n
voor contact beschikbaar is. Er is meer een vermogen tot 'leren'
d a n tot 'begrijpen'. Als men deze samenhang in het profiel ernstig
neemt, m a g m e n ook zeggen : een deel van de intelligentie is meer
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closed-minded dan open-minded. Of ook: een deel van het intelligent functioneren is geen pastorale intelligentie.
Psychisch tegen de célibataire staat opgewassen zijn. Bij d e interpretatie
van het ideaalbeeld hebben wij dit item aangemerkt als een kenmerk dat psychosexueel evenwicht veronderstelt. Consistent met
het oordeel over de emotionele gezondheid komt het in de tweede
beoordeling op plaats 34; d a a r sluit het bijna onmiddellijk a a n op
emotionele gezondheid.
Liturgische feeling. Bij de analyse van het ideaalprofiel hebben wij
erop gewezen dat dit item daarin zeer fraai was gesitueerd. H e t
volgt d a a r op echtheid in geloof, op contactbegaafdheid, samenwerkingscapaciteiten en op emotionele gezondheid. Dit item, liturgische feeling, vooronderstelt dit alles en vat dit alles samen in het
vermogen om geloofsbetekenissen in woord en gebaar zó uit te
beelden, dat deze aan anderen kunnen worden overgedragen, of
beter gezegd, dat anderen deze betekenissen tot de h u n n e kunnen
maken. De docenten achten dit item in de kandidatengroep minder
d a n gewenst aanwezig (in beoordeling 2 plaats 31). De laatste
twee kenmerken, die gezichtsbepalend waren in het ideaalprofiel,
nl. eenvoud en bescheidenheid, komen in het tweede beoordelingsprofiel
op de tweede en derde plaats, nadat bescheidenheid in beoordelingsprofiel 1 plaats 39 had ingenomen (!).
De tweede toegang tot de bestudering van de discrepantie tussen
ideaalbeeld en beoordelingsbeelden hopen wij te vinden door een
aantal kenmerken te bezien die in het beoordelingsbeeld het zwakst
aanwezig worden geacht. Wij bespreken d a a r o m nu de laagstgeplaatste, relatief minst aanwezig geachte kenmerken.
Onzekerheid kunnen verdragen: in het ideaalprofiel in de tussengroep
geplaatst, wordt in de beoordeling het minst aanwezig geacht.
Zelfvertrouwen is in het ideaalprofiel eveneens in de tussengroep geplaatst. Wij meenden dit als volgt te moeten begrijpen: de docenten
menen dat zelfvertrouwen voor kandidaten voor het geestelijk a m b t
niet het meest opvallend, m a a r wel stilzwijgend verondersteld
mocht worden. Zelfvertrouwen is inderdaad vanzelfsprekend in de
relatie van de gezonde mens ten opzichte van zichzelf. Een gezond
mens kan zich voor zware taken gesteld zien, waarvan hij niet
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weet of hij ze kan vervullen: dit niet-weten over de vervulbaarheid
van een taak wordt verdragen doordat het niet-weten wordt aangevuld vanuit een vertrouwen op eigen hulpbronnen. Gebrek aan
zelfvertrouwen daarentegen wordt door klinici aangeduid als één
der kenmerken die gemeenschappelijk zijn aan allerlei vormen van
neuroticisme. Het trio: onzekerheidstolerantie, zelfvertrouwen en emotionele gezondheid, wordt door de docenten gemiddeld laag aanwezig geacht bij de kandidaten. I n aansluiting daarop dienen
we te wijzen op de lage plaats van het item improvisatievermogen. I n
het ideaalprofiel gerangschikt op plaats 26, in de beoordelingen op
38-37. Improvisatievermogen als de uitdrukking van persoonlijke
flexibiliteit is minder aanwezig dan men gewenst achtte.
Kritisch beschouwen van het eigen gedrag. In het ideaalprofiel werd dit
item in de tussengroep geplaatst, samen met iemand de waarheid
kunnen zeggen (profetisch getuigen) en in staat zijn tot het innemen van een eigen standpunt. Ze delen in het ideaalprofiel gedrieën plaats 28. I n het beoordelingsprofiel van de kandidaten acht
men dit zelfvertrouwen zeer weinig aanwezig; dit is eveneens het
geval met de kritische instelling tegenover het eigen gedrag. Het
oorspronkelijk drietal: eigen standpunt, zelfkritiek en profetisch
getuigen, komt in het beoordelingsprofiel geheel uiteen te liggen nl. :
eigen standpunt
2e beoordeling plaats 12
zelfkritiek
2e beoordeling plaats 39
profetisch getuigen 2e beoordeling plaats 33
M.a.w., men ziet de kandidaten wel in staat een eigen standpunt in
te nemen, m a a r men vindt hiervoor geen pendant in voldoende
zelfkritiek.
Tenslotte verdient vermelding dat het item spreken in het openbaar
van plaats 19 in het ideaalprofiel verschoven is in de twee beoordelingen naar resp. plaats 37 en 35.
D e derde toegang tot de bestudering van de discrepantie tussen
ideaalprofiel en beoordelingsprofiel, proberen wij te vinden door te
bezien welke kenmerken in het beoordelingsprofiel gezichtsbepalend zijn geworden. W e treffen dan achtereenvolgens aan : 1. dienstbaarheid; 2. eenvoud (volgens de interviews te omschrijven als: zon112

der pretenties tussen mensen staan) ; 3. bescheidenheid; 4. gezond verstand; 5. plezier in werk; 6. gezonde gezinsrelaties ; 7. lichamelijke gezondheid; 8. beschaving; 9. intelligentie; 10. echt geloof; 11. zachtmoedigheid;
12. het eigen standpunt.
Bij het bezien van deze volgorde rijzen enige vermoedens: allereerst, dat sommige van deze kenmerken hoog aanwezig worden geacht, omdat men er gemakkelijk beoordelingszekerheid over meent
te hebben. Het lijken relatief gemakkelijk te beoordelen kenmerken.
K a n d i d a t e n die lichamelijk niet gezond zijn, erg dom zijn, niet
willen werken, uit erg ongezonde gezinnen komen, zullen niet vaak
tot de theologie-opleiding geraken. Vervolgens kan men vermoeden
d a t hier weliswaar a a n een aantal ambtsvoorwaarden wordt vold a a n , m a a r dat over de direct met het a m b t verbonden specifieke
eisen veel grotere onzekerheid bestaat. Tenslotte blijft als zeer
imponerende indruk staan d a t men d e psychische gezondheid van
de groep als geheel laag aanslaat.
M a a r voordat wij deze bevindingen samenvatten, willen wij de
tweede vraag a a n het begin van deze paragraaf gesteld, nader beantwoorden : hoe is de verhouding tussen het eerste en het tweede
beoordelingsbeeld ?
D e verhouding tussen het eerste en het tweede beoordelingsprofiel
hebben wij beknopt reeds aangeduid met een correlatie-coëfficiënt :
г = .56. Is het mogelijk deze correlatie-coëfficiënt te duiden? Men
zou kunnen zeggen dat in de beoordelingen een zekere consistentie
aanwezig is. Een correlatie-coëfficiënt tussen test- en hertestuitslagen dient om de betrouwbaarheid te meten van het meetinstrum e n t zelf, in de veronderstelling dat er tussen test en hertest bij
de onderzochte(n) geen veranderingen optreden. N a a r m a t e er
meer kan veranderen, moet worden verwacht, dat de correlatie
tussen de scores van test en hertest lager zal zijn. Gesteld dat de
correlatie tussen de uitkomsten op onze twee Q.sortbeoordelingen
.90 zou zijn, d a n zou men twee conclusies kunnen trekken: a. het
instrument is betrouwbaar, en: b . er is niets veranderd.
N u blijkt in feite deze correlatie .56. D a t zou twee dingen kunnen
betekenen: 1. er is een betrouwbaar meetinstrument, m a a r : 2. er
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is iets veranderd bij de onderzochte (n) of beoordeelde (n).
De vraag is nu of dit beslist kan worden door analyse van het materiaal. A priori kan men veronderstellen dat veranderingen in de
beoordeling van sommige kenmerken van de Q.sort redelijkerwijs
kunnen worden verwacht en van andere kenmerken niet. Sommige
persoonlijkheidskenmerken zijn immers meer dan andere onderhevig aan leer- en vormingsinvloeden, zeker bij adolescenten. Natuurlijk dienen wij rekening te houden met oordeelswisselingen bij
docenten. Desondanks menen wij toch iets meer aan waarschijnlijkheid te kunnen winnen, als wij van de Q.sort kenmerken een
schatting maken over hun vatbaarheid voor verandering binnen
de periode van een halfjaar. Als dan tegelijkertijd blijkt, dat kenmerken die een relatief grotere onveranderlijkheid hebben, in beide
beoordelingen ook een gelijke waardering krijgen, dan pleit dat
alles te zamen voor de juistheid van de volgende hypothese : 'de
veranderingen in de Q.sort uitkomsten zijn niet te wijten aan de
onbetrouwbaarheid van de beoordelaars, m a a r aan veranderingen
in die persoonlijkheidskenmerken die werkelijk voor verandering
vatbaar zijn.' N u blijkt bij inspectie van de scores en plaatsingen
die de 40 Q.sort variabelen hebben gekregen, dat de volgende kenmerken bij de twee beoordelingen ofwel geheel gelijk zijn geplaatst,
of slechts een verschuiving van o. 1 p u n t of minder te zien geven.
T e n eerste een aantal kenmerken waarvan het vaststaat, dat zij
veelal niet in korte tijd veranderen : lichamelijke gezondheid, gezonde
relaties in het gezin waaruit hij afkomstig is.
T e n tweede, kenmerken die samenhangen met intelligentie: intelligentie ; onderscheid kunnen maken tussen het wezenlijke en bijkomstige ; intellectuele openheid; gezond verstand; openheid voor het standpunt van anderen.
T e n derde, kenmerken die uit de opvoeding stammen : zachtmoedigheid; bescheidenheid; beschaving; doorzettingsvermogen; in staat zijn tot het
innemen van een eigen standpunt; improvhatievermogen en collegialiteit-Alt
dan te verstaan als goed kunnen samenwerken. Dit zijn kenmerken
waarvan het plausibel is aan te nemen, dat zij in korte tijd niet
verschillend kunnen worden beoordeeld, tenzij de beoordelaar zijn
mening herziet. D a t ze gelijk of vrijwel gelijk worden beoordeeld.
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pleit voor de consistentie van de beoordelaars.
Daarnaast moeten wij die kenmerken bezien waarbij de
oordelingen grotere verschillen te zien geven.
Deze zijn bij de derdejaars:
plezier hebben in werken
0.36
iemand de waarheid kunnen zeggen (profetisch getuigen)
0.42
in staat zijn een efficiënte tijdsindeling te maken
0.42
gezonde eerzucht
0.45
esthetische gevoeligheid
0.50
wetenschappelijke belangstelling
0.69
culturele belangstelling
0.39
in staat zijn tot kritisch beschouwen van eigen
gedrag
0.58
Bij de eerstejaars:
vermogen om correcties van anderen te accepteren en productief te verwerken
besluitvaardigheid

twee be-

achteruit
vooruit
vooruit
vooruit
achteruit
achteruit
achteruit
achteruit

0.44 vooruit
0.33 achteruit

D a n zijn er twee kenmerken die bij beide groepen een verschuiving te
zien geven van enige betekenis :
organisatietalent
(eerstejaars)
0.27 achteruit
(derdejaars)
0.36 vooruit
psychisch tegen de célibataire staat opgewassen zijn
(eerstejaars)
0.20 achteruit
(derdejaars)
o. 17 achteruit
H e t valt op dat de beoordelingen v a n de docenten van het theologicum (derdejaars) meer verschuivingen te zien geven. Daarin
kan een rol spelen dat de derdejaarsgroep kleiner is (N = 18; eerstejaars N = 49) en dat het aantal beoordelende docenten bij de
derdejaarsgroep juist groter is, zodat de gemiddelden meer kunnen
schommelen.
Bezien wij nu deze kenmerken afzonderlijk, dan kunnen wij daarbij
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de volgende overwegingen laten gelden:
Plezier hebben in werken. Dit is een kenmerk d a t - z e k e r bij s t u d e n t e n a a n schommelingen onderhevig is.
Iemand de waarheid kunnen zeggen (profetuch getuigen). Als wij goed
zien, d a n is hier sprake van een kenmerk dat verwijst n a a r een te
vormen attitude, waardoor men in staat is voorkomende situaties
te beoordelen en dit oordeel vrijmoedig uit te spreken. Het is een
attitude waarvan de ontwikkeling door de opleiding wordt beoogd. De theologanten zouden-volgens deze beoordeling-daarin
zijn vooruitgegaan.
In staat zijn een efficiënte tijdsindeling te maken. Ook dit kenmerk is tijdens de opleiding een voorwerp van leren. De derdejaarsgroep
wordt geacht daarin vorderingen te maken.
Gezonde eerzucht. Hier wordt een opmerkelijke verandering geconstateerd. D e vraag luidt n u : is het denkbaar en plausibel dat eerzucht in een groep in korte tijd opvallend meer in verschijning
gaat treden? Wij zouden dat voor een groep priesterkandidaten
in de situatie van deze beoordelingsperiode niet willen uitsluiten.
Deze periode is gekenmerkt door een groot en opzienbarend statusverlies van r.k. geestelijken. I n zijn openbare les heeft Schreuder
(109) de sociologische variabelen aangeduid die tot dit statusverlies hebben geleid. Hij wijst er zelfs op, dat dit statusverlies de heilzame vrucht is van de emancipatie van de katholieken, waartoe
de clerus niet weinig heeft bijgedragen. In een geëmancipeerde en
naar taken in de wereld gerichte katholieke groep zijn het de leken
die de rollen spelen; de ambtsdrager wordt de souffleur. H e t a m b t
moet dienen en niet heersen ; en omdat de ambtsdragers nog onder
verdenking staan dat zij willen heersen, worden zij daarop kritisch
aangezien. Bovendien is er de sociaal-psychologische rol van het
gerucht in verband met de 'ambtsverlatingen'. H e t gerucht wil
d a n : 'de besten gaan eruit-zij die overblijven vormen een minusselectie'. Mgr. Bluyssen (17) heeft hiertegen uitdrukkelijk stelling
willen nemen, m a a r deze stellingname dateert van 1967 en het Nederlands Pastoraal Concilie heeft in een motie uitgesproken, dat er
haast moet worden gemaakt met de door velen geadviseerde 'herprofessionalisering' van het geestelijke a m b t door betere pastorale
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scholing en voortgezette vorming. Intussen blijft voorlopig bij velen
de indruk levend, dat kandidaten voor het geestelijk a m b t kiezen
voor een onzeker en onaanzienlijk beroep. Als men dan toch voor
dit a m b t kiest, dan kiest men voor de uitdaging 'er toch iets van
te gaan maken'. Dit is ook een appèl aan een groeiende, gezonde
eerzucht. Voorlopig houden wij het erop dat de beoordeelde vooruitgang op dit kenmerk bij de derdejaars kan worden toegeschreven aan werkelijke veranderingen in de beoordeelde groep.
Esthetische gevoeligheid, wetenschappelijke belangstelling, culturele belangstelling. Over deze drie kenmerken zien wij een vrijwel gelijk verschil tussen beide beoordelingen van de derdejaars. Hier lijkt het
ons het meest plausibel aan te nemen dat de beoordelaars de kandidaten middels tentamina en andere prestaties anders zijn gaan
waarderen.
In staat zijn tot hrithch beschouwen van eigen gedrag. Hier oordeelt m e n
in de tweede beoordeling minder gunstig. Dit lijkt weinig consistent of althans weinig gunstig als men deze beoordeelde achteruitgang vergelijkt met een beoordeelde vooruitgang in het kenmerk:
iemand de waarheid kunnen zeggen (profetisch getuigen). Echter,
voor de te onderzoeken hypothese over de beoordelingsbetrouwbaarheid van de docenten, verdient het de aandacht dat zowel
zelfkritiek als kritische stellingname jegens anderen in een vormingsproces verkeren, en als zodanig uiteraard a a n schommelingen onderhevig kunnen zijn.
Deze opmerking geldt gelijkelijk voor:
Vermogen om correcties van anderen te accepteren en productief te verwerken.
Ook dit is een kenmerk dat in een leerproces is betrokken. Dit
wordt voor de eerstejaarsgroep in de tweede beoordeling meer aanwezig geacht dan bij de eerste.
Besluitvaardigheid. Hier treedt ook een verschil tussen de twee beoordelingen van de eerstejaars op. O p het eerste gezicht zou m e n
menen dat hier sprake is van een kenmerk dat in zo'n korte tijd
weinig kan veranderen. Toch zouden wij erop willen wijzen, dat
de confrontatie met wijsgerige vakken er soms toe leidt dat de daarin beoefende systematische twijfel en relativerende reflectie ook
de praktische besluitvaardigheid tijdelijk verzwakt of verlamt.
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Organùatietalent. V a n dit kenmerk wordt bij de eerstejaars een kleine
achteruitgang en bij de derdejaars enige vooruitgang aangewezen.
A b wij hierover een vermoeden mogen uitspreken, dan beweegt
d a t zich in deze richting : bij de eerstejaars gaat dit samen met een
beoordeelde achteruitgang in besluitvaardigheid-zij engageren
zich in een voorlopig sterk theoretische opleiding van beschouwende aard. Bij de derdejaars zien wij dit kenmerk toenemen samen
met gezonde eerzucht en samen met een achteruitgang in wetenschappelijke belangstelling. M e n zou geneigd zijn aan te nemen,
dat de tendens toeneemt in de richting van een praktisch beroep.
D a t dit samengaat met achteruitgang in wetenschappelijke en cultureel-esthetische belangstelling z o u - a l s het oordeel juist i s - t e betreuren zijn, m a a r nu is de vraag aan de orde of deze beoordelingsveranderingen kunnen samenhangen met veranderingen in de
groep. Dit lijkt zeer plausibel.
Tenslotte lijkt het nuttig nog enige aandacht te schenken a a n de
verschuiving in de beoordeling van het kenmerk: psychisch tegen
de célibataire staat opgewassen zijn. Weliswaar zijn deze verschuivingen klein, m a a r ze treden op bij beide groepen en wel in dezelfde richting. Wij willen daarover het volgende opmerken: het
gaat hier over een kenmerk dat, zoals v a a k - o . a . door kardinaal
Alfrink tijdens een televisie-interview-is opgemerkt, niet alleen van
persoonlijkheidsfactoren, m a a r ook van maatschappelijke factoren
afhankelijk is. De geschiktheid tot de célibataire staat hangt mede
af van de inzichten die de groep waarvoor men gaat functioneren,
daaromtrent heeft. De periode tussen de eerste en de tweede beoordeling valt juist samen met die, waarin blijkens het 'Margrietonderzoek' ( 125) het celibaat als verplichte ambtsconditie door ongeveer 57 pet. van de Nederlandse katholieke bevolking werd afgewezen en blijkens een peiling in het z.g. 'rolonderzoek' door J .
van der Lans (81) door 68 pet. van de m a n n e n en 46 pet. van de
vrouwen; voor jeugdige volwassenen tussen 18 en 25 j a a r bedroegen deze percentages 82 pet. voor de mannen en 53 pet. voor de
vrouwen. D a t deze ontwikkeling invloed heeft gehad op zowel
docenten a b kandidaten spreekt vanzelf. De verschuiving in de
beoordeling van dit item is geen teken van beoordelaars-inconsis118

tentie, m a a r van maatschappelijke invloed op beoordelaars en beoordeelden.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de hypothese 'de veranderingen in de Q.sort uitkomsten zijn niet te wijten aan de onbetrouwbaarheid van de beoordelaars, m a a r a a n veranderingen in
die persoonlijkheidskenmerken, die werkelijk voor verandering vatb a a r zijn' aan waarschijnlijkheid heeft gewonnen.
3.3.

Een factoranalyse van de beoordelingen

I n de eerste paragraaf van dit hoofdstuk hebben wij gezien welk
beeld de docenten voor ogen hadden van de ideale kandidaat
voor het kerkelijk ambt. I n de tweede paragraaf zagen wij welk
beeld zij hadden van de door hen beoordeelde kandidaten.
I n deze paragraaf willen wij proberen een aantal nadere preciseringen en karakteriseringen te vinden van het beoordelingsbeeld
van de docenten. Daartoe dienen wij te weten welke samenhangen
er bestaan tussen de verschillende toegekende persoonlijkheidskenmerken. O m een dergelijke samenhang te bestuderen staat ons de
factoranalyse ter beschikking. Deze bestaat immers, volgens Cronbach (33), in 'a systematic method for examining the meaning of
a test by studying its correlation with other variables' (o.l. 247).
M e n kent de betekenis van een test- of beoordelingsuitslag pas dan,
als men weet welke uitslagen daarnaast of daartegenover staan.
D a t deze vuistregel met n a m e van toepassing is bij de toekenning
van persoonlijkheidskenmerken, wordt geïllustreerd door Helwigs
model van het waardenkwadraat (63). Helwig gaat uit van de
gedachte: 'er is geen karaktereigenschap die niet een waarde of
onwaarde vertegenwoordigt'(o.l. 69). Populair gezegd: karaktereigenschappen zijn altijd ergens goed of slecht voor; en een eigenschap die goed en waardevol is voor het voltooien van een wetenschappelijk onderzoek, kan bijvoorbeeld slecht zijn voor het onderhouden van vriendschappen. Het is echter helemaal niet duidelijk
waarin de waarde van een afzonderlijke karaktereigenschap bestaat. Wij kunnen dit illustreren aan het voorbeeld van kenmerk 8
uit de Q.sort: openheid voor het standpunt van anderen. Is iemand,
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aan wie wij deze karaktereigenschap toekennen te vergelijken met
'een riet dat door de wind heen en weer wordt bewogen'? Of duiden wij met dit kenmerk iemand aan die toegankelijk is voor de
zelfopenbaring van anderen en die in staat is deze informatie zelfstandig te verwerken? Helwig stelt d a a r o m voor om de waarde van
elk persoonlijkheidskenmerk te preciseren door van dat kenmerk
(deze waarde) vast te stellen: i. wat zijn negatieve tegenpool is,
en 2. wat zijn 'ontaarde' vorm is. Zodoende ontwerpt hij zijn
waardenkwadraat waarin de volgende regel geldt: 'Iedere waarde
is slechts werkelijk een waarde, wanneer er een evenwichtige spanning is met de positieve tegenwaarde. Toeneming ervan is slechts
mogelijk [. . .] wanneer ook de positieve tegenwaarde evenredig
toeneemt.' Of anders gezegd: 'Een waarde bewijst pas h a a r waarde in verhouding met h a a r positieve tegenwaarde' (o.l. 70).
Dit model van Helwigs waardenkwadraat achtten wij voor een
interpretatie van door factoranalyse te vinden samenhangen zeer
bruikbaar. Immers, een factor bestaat uit een aantal items (in ons
geval persoonlijkheidskenmerken) die onderling door correlaties
zijn verbonden. Wij hopen bij de bespreking van de gevonden factoren dit nader te kunnen demonstreren.
De factoranalyse is uitgevoerd over de uitkomsten van de tweede
beoordeling, en wel over de uitkomsten van alle 67 kandidaten te
zamen. Wij hebben zeven factoren geïsoleerd, die te zamen bijna
63 pet. van de totale variantie verklaren.*
3.3.1. F A C T O R 1 Ongeremde otherdirectedness
(Deze factor verklaart 15 pet. van de variantie)
Positieve lading:
item 37 zelfvertrouwen
11 besluitvaardigheid
35 innemen van eigen standpunt
7 profetisch getuigen
[10 in staat tot initiatieven

+-72
+ .69
+ .62
+ .54
+·49]

* Voor, een uiteenzetting over de factoranalyse verwijzen wij n a a r het
artikel van A. van der Ven (114a).
I20

Negatieve lading:
item 13 zachtmoedigheid
—.88
14 bescheidenheid
—.85
15 eenvoud
— .67
39 openheid voor standpunt van anderen
— .59
2 vermogen correcties te accepteren en
productief te verwerken
— .54
22 dienstbaarheid
— .53
Wij hebben als items die op deze en de volgende te benoemen factoren laden, slechts die genoteerd welker lading .50 of hoger bedraagt. V a n d a a r dat wij item 10 met een lading van .49 als een
grensgeval tussen haken hebben genoteerd.
Deze factor biedt een empirische onderbouw aan de klinische intuïtie van Dijkhuis (45), als hij zegt een priestertype aan te treffen
d a t meer en meer verschuift n a a r otherdirectedness. Denkend a a n
het waardenkwadraat van Helwig wordt men erdoor getroffen, d a t
de positieve waarden in deze factor niet worden gesteund door h u n
tegenwaarden. Integendeel, in deze configuratie worden de waarden scheef getrokken doordat h u n tegenwaarden worden uitgesloten. M e n kan dat als volgt zien:
zelfvertrouwen zou als tegenwaarde kunnen krijgen : bescheidenheid en
eenvoud;
besluitvaardigheid en in staat zijn tot het nemen van initiatieven zouden
staan tegenover dienstbaarheid;
innemen van een eigen standpunt tegenover openheid voor het standpunt van
anderen;
iemand de waarheid kunnen zeggen (profelûch getuigen) tegenover vermogen om correcties van anderen te accepteren en productief te verwerken.
N u zou een complexio oppositorum als aangeduid in dit evenwicht
van waarden en tegenwaarden, geen normale psychologie meer
zijn : men geraakt dan in het domein van helden, heiligen of mythologische figuren. De zaak wordt echter anders als m e n aantreft,
dat er juist bescheidenheid en eenvoud is voor zover er geen zelfvertrouwen is; zachtmoedigheid bij gebrek aan vermogen tot kritisch optreden ; openheid bij de gratie van standpuntloosheid ; het
bescheiden accepteren van andermans kritiek uitsluit dat men ook
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anderen de waarheid kan zeggen.
Als men deze configuratie overziet, lijkt de benoeming otherdirectedness voor deze factor alleen aanvaardbaar als ze vergezeld
gaat van het adjectief Ongeremd'.
I n zijn artikel 'Kulturkampf in Grootseminaries', heeft H . van
Munster (94) deze factor reeds beschreven. V a n Munster noemt
een aantal generatiekenmerken waardoor zij (de huidige priesterkandidaten in opleiding) onderscheiden zijn bijvoorbeeld van de
generatie waartoe wijzelf behoren. Deze zijn:
1. geen uitgesproken verlangen n a a r persoonlijke heiligheid ;
2. men streeft er niet n a a r groots te leven;
3. men is bezorgd dat de goede geest van de groep niet wordt verstoord ;
4. zij zetten zich af tegen ons, de 'Strebers', de mensen die iets
willen presteren;
5. n a a r M u c h o w : 'Sie bevorzugen es 'vage' zu denken u n d zu
sprechen' (o.l. 88). Er is geen duidelijk innerlijk. Zij zijn wezenlijk vaag, h u n gevoelens, emoties en gedachten zijn niet duidelijk gevormd ;
6. eerzucht komt niet veel voor en wordt allerminst gewaardeerd.
Opvallend is dat deze karakteristiek vooral wordt opgebouwd door
ontkennende uitspraken. Telkens wordt gezegd hoe het níet is.
D.W.Z., hoe het anders is dan bij ons, de middengeneratie (25).
T o c h is uiteraard iedere mensengeneratie waardenverwerkelijkend.
De vraag is alleen m a a r : waar worden de waarden ontdekt? Welnu, zegt V a n Munster, zich aansluitend bij de typologie van D .
Riesmann : 'Wij zien nu dat zij terugkeren n a a r h u n onmiddellijke
omgeving, naar de gemeenschap die hen omringt [ . . . ] . H e t is in de
erkenning door de anderen, in het als de anderen en met de anderen zijn, dat men zichzelf beleeft.' (o.l. 91).
Samenvattend zouden wij kunnen zeggen dat factor 1 een persoonlijkheidsbeeld omvat waarin het afgestemd zijn op anderen als
levensnoodzaak domineert bij gebrek aan houvast in zichzelf en
in zijn eigen overtuigingen. Onze overdenkingen over de structuur
van deze factor hebben eigenlijk een 'Aha-Erlebnis' opgeleverd.
Deze betreft een ervaring die wij veelvuldig hebben opgedaan tij122

dens door ons geleide praktische oefeningen in, en analyses van,
pastorale gesprekken. H e t blijkt namelijk d a t het relatief gemakkelijk is pastores of toekomstige pastores een aantal fouten af te leren
in het gesprek zoals deze worden gesignaleerd in allerlei boeken
over counseling, gespreksvoering of pastorale gespreksvoering. M e n
kan deze bijeen vinden bijvoorbeeld in Faber en V a n der Schoot:
Het Pastorale Gesprek (49 a ) . M e n wordt d a n gewezen op fouten als
moraliseren, generaliseren, pushen, kortom op alle fouten waardoor
men blijft buiten het innerlijk referentiekader van de gesprekspartner. De moeilijkheid rijst echter als deze 'trainees' zich moeten
oefenen in wat m e n zou kunnen noemen 'confronteren'. D e in
colleges door Curran verkondigde stelling: 'no counseling without
confrontation' levert h u n een ernstige leermoeilijkheid. Een empathische attitude zonder een persoonlijke stellingname levert in feite
geen contactmogelijkheid ; doch deze beide in balans te houden
blijkt zeer moeilijk en dit is in het licht van deze factor, voor zover
deze de persoonlijkheid structureert, niet te verwonderen.
Als m e n eenmaal een factor heeft geïsoleerd, is het ook mogelijk af
te lezen welke score elke kandidaat op zo'n factor heeft behaald.
T e r illustratie hiervan laten wij twee voorbeelden volgen, namelijk
de kandidaat met de hoogste en de kandidaat met de laagste scores
op deze factor.

factor 1

kandidaat A met
de laagste scoi e

kandidaat В met
de hoogste score

zelfvertrouwen
besluitvaardigheid
eigen s t a n d p u n t
profetisch getuigen
initiatief
zachtmoedigheid
bescheidenheid
eenvoud
openheid s t a n d p u n t anderen
correcties a a n v a a r d e n en verwerken
dienstbaarheid

1
5
1
6
2
6
6
6
6

4
5
4
7
5
2
1
3
2

item
37
II

35

7
10

13

H
15

39
2
29

en
en
en
en
en
en
en
en
en

3 : gem. 2
4 : gem. 4.5
3 : gem. 2
2 : gem. 4
1 : gem. 1.5
6 : gem. 6
6 : gem. 6
7 : gem. 6.5
6 : gem. 6

7 en 6: gem. 6.5
5 en 4 : gem. 4.5

e n 7 : gem. 5.5
e n 6: gem. 5.5
en 5: gem. 4.5
en 6 : gem. 6.5
e n 6: gem. 5.5
e n 1 : gem. 1.5
e n 3 : gem. 2
e n 1 : gem. 2
en 2 : gern. 2

2 en 2 : gem. 2
1 e n 2: gem. 1.5
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O m dit voorbeeld goed te lezen, frissen wij nog even ons geheugen
o p : elke kandidaat wordt door twee docenten beoordeeld. D.w.z.,
hij krijgt op elk van de 40 items een cijfer van twee docenten. Een
laag cijfer betekent (gezien de structuur van het Q,.sort formulierzie aldaar), dat deze eigenschap bij deze kandidaat in hoge m a t e
aanwezig werd geacht; een hoog cijfer voor een bepaalde eigen
schap dat deze eigenschap in lage mate, of vrijwel niet aanwezig
werd geacht.
K a n d i d a a t A heeft dus, zo menen zijn beoordelaars: veel zelfver
trouwen, groot vermogen een eigen standpunt in te nemen, veel
initiatief; zijn besluitvaardigheid ligt rond het gemiddelde en over
zijn vermogen om anderen de waarheid te kunnen zeggen (profe
tisch getuigen) is m e n het niet eens : de ene docent acht deze eigen
schap zeer aanwezig, de andere nauwelijks (en dit levert d a n een
uitkomst die uiteraard rond het gemiddelde ligt).
Daarentegen menen zijn beoordelaars dat hij zeer zwak is in
zachtmoedigheid, bescheidenheid, eenvoud, openheid voor anderen
en in het vermogen correcties te aanvaarden en te verwerken, ter
wijl zijn dienstbaarheid gemiddeld is.
K a n d i d a a t в vertoont de in deze factor samenhangende eigen
schappen het meest uitgesproken in de omgekeerde richting. Hij
heeft de hoogste score op deze factor 1.
De docenten die h e m hebben beoordeeld, schrijven h e m weinig
zelfvertrouwen toe, weinig besluitvaardigheid, een zeer klein ver
mogen anderen de waarheid te kunnen zeggen (profetisch getui
gen), en weinig initiatief. Zijn vermogen om een eigen standpunt in
te nemen, achten de beoordelaars iets lager dan het gemiddelde. Zij
schrijven h e m echter veel zachtmoedigheid, bescheidenheid, een
voud en dienstbaarheid toe, veel openheid voor anderen, en veel
bereidheid correcties van anderen te aanvaarden en te verwerken.
Aan deze twee uitersten ziet m e n de aard van deze factor geïllustreerd: een kandidaat met een hoge score op factor 1 schrijft men
een hoge mate van ongeremde otherdirectedness toe; een lage
score op factor 1 duidt dan aan, dat de kandidaat veeleer vanuit
eigen standpunt optreedt zonder veel met anderen rekening te
houden.

124

3.3-2. F A C T O R ii Anti-wetenschappelijke, stellingname-mijdende
contactbereidheid
( i o pet. van de variantie)
Positieve lading:
item 25 intelligentie
+-74
20 wetenschappelijke belangstelling
+·?1
27 intellectuele openheid
+.68
Negatieve lading :
item 3 geschiktheid tot wederkerige contacten
— .70
22 dienstbaarheid
—.59
21 collegialiteit
—.56
Deze factor wordt gedomineerd door elkaar ondermijnende tegenstellingen : naarmate de intelligentie hoger is neemt de contactbereidheid af en geschiktheid tot wederkerige contacten, samen met
dienstbaarheid en collegialiteit, komt voor bij weinig intelligentie,
wetenschappelijke belangstelling en intellectuele openheid. Wij
treifen hier een tendens aan waartegen Snijders ( u i ) een waarschuwing heeft laten horen. Hij heeft erop gewezen dat contactbereidheid tot de ideaalstellingen van onze tijd behoort: ' O p het
persoonlijk vlak zijn openheid, spontaniteit, aanpassingsvermogen
dé eigentijdse deugden; geslotenheid en geremdheid zijn verkeerd
en problematisch. De vroegere karaktervastheid heet nu starheid,
de vroegere beginselloosheid schijnt verdraagzaamheid geworden
[ . . . ] . Als er ergens iets mis is, wordt dat geweten aan communicatiemoeilijkheden.' (o.I. 202).
Deze uitspraak is niet zonder ironie. Snijders ziet daarin een verplichting ook en met name voor de psychologie : de psychologische
wetenschap moet juist ter wille van de communicatie streven naar
Ondubbelzinnigheid, strakheid en helderheid' (o.I. 211). Hiermee
hebben wij dan echter een norm waaraan wij deze factorstructuur
kunnen evalueren. Immers, we treffen hier een contactbereidheid
en een dienstbaarheid aan die zichzelf frustreert doordat ze gep a a r d gaat met een lage intelligentie, een geringe wetenschappelijke belangstelling en een geringe m a t e van intellectuele openheid.
Vanuit deze configuratie van persoonlijkheidskenmerken krijgt een
gangbaar dispuut over de functie-inhoud van de pastor een nieuwe
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belichting. Niet zelden formuleert men de taak van de pastor nogal
onspecifiek: hij moet zorgen present te zijn, hij moet zorgen een
goede verstandhouding te bewaren en contact te onderhouden.
De meest vage slogan zegt : hij moet bij de mensen zijn. F o r t m a n n
(52) daarentegen heeft de pastorele taak zeer specifiek aangeduid :
hij moet mensen helpen gezond te geloven, of 'gezond te zijn in
geloof'. Deze specifieke, van iedere rolonduidelijkheid gespeende
taakomschrijving impliceert deskundigheid en geschooldheid zowel in communicatieve als in theologische en godsdienstpsychologische zaken. I n de factorstructuur die wij hier bespreken, treffen
wij een contactbereidheid met lege handen en een leeg hoofd. Het
is d a a r o m dat wij deze factor willen benoemen als een anti-wetenschappelijke, stellingname-mijdende contactbereidheid.
I n dit verband willen wij herinneren aan het persoonlijkheidsmodel
van theologiestudenten d a t door Stern, Stein en Bloom (112) is beschreven. Zij noteren dat hun interpersoonlijke relaties gekenmerkt
zijn door het verlangen naar maximale toenadering, door afhankelijkheid en door de wil om anderen te steunen. H u n innerlijk beleven zien zij gekleurd door erotische interesse, door het genieten
van waarden, door conflictvrij accepteren van impulsen, hetgeen
d a n overigens gepaard gaat met onzekerheid over de impulscontrole.
I n h u n model treedt echter wel een tegenwaarde op. Deze bestaat
in de intellectuele aktiviteiten die worden geëist door h u n idealen
en de vervulling ervan: ze willen nadenken over sociale verschijnselen en zij hebben behoefte aan introspectie. Kortom, als tegenwaarde tegen contactbehoefte staat daar denktucht en wetenschappelijke
ascese. Deze tegenbalans ontbreekt in de structuur van factor 11.
Inspectie van de ruwe scores laat zien dat kandidaten met een
hoge score op deze factor, hoog worden beoordeeld op h u n intelligentie en wetenschappelijke belangstelling en laag op hun contactgeschiktheid ; kandidaten met een lage score op deze factor ziet
men als zeer contactbereid en dienstbaar, als weinig intelligent en
zonder veel wetenschappelijke belangstelling.

3.3.3. F A C T O R m Gecoarteerde, zichzelfbeschermende
gevoeligheid (9 pet. van de variantie)
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gelovige

Positieve lading :
item 34 psychisch opgewassen zijn tegen het celibaat
+ .80
26 emotionele gezondheid
+ .56
29 echtheid in de geloofsbeleving
-f- .53
Negatieve lading:
item 8 alternatieve beroepskeuze
— .60
12 improvisatievermogen
—.51
5 kunnen spreken in het openbaar
— .50
O m de eigenaardige structuur van deze factor goed tot ons door
te laten dringen dienen wij te bezien, hoe de verschillende positief
en negatief ladende kenmerken zich tot elkaar als waarde en tegenwaarde verhouden. Immers, bij eerste inspectie-als wij de negatief ladende kenmerken buiten beschouwing l a t e n - z i e n wij drie
gedeeltelijk samenhangende kenmerken: psychisch opgewassen
zijn tegen de célibataire staat [1.] (hetgeen een hoge graad van
psychosexueel evenwicht veronderstelt), emotionele gezondheid
[2.] en echtheid in de geloofsbeleving [3.] : te z a m e n - z o zou men
veronderstellen—alle drie kenmerken van psychische gezondheid
en vrijheid. N u blijken echter in de beoordeling van de docenten
deze drie kenmerken een negatief verband te hebben met drie
andere kenmerken, te weten: een alternatieve beroepskeuze kunnen maken, improvisatievermogen, en kunnen spreken in het openbaar. Bij de bespreking van het ideaalbeeld hebben wij de mogelijkheid opengelaten, dat het uitsluiten van alternatieve beroepskeuzen een gevolg zou kunnen zijn van een groeiende identificatie
met het gekozen geestelijk ambt. Echter, in het beoordelingsbeeld
dat ons hier verschijnt, houdt deze veronderstelling geen stand.
D a t blijkt uit de beide andere, op deze factor negatief ladende,
kenmerken t.w. improvisatievermogen en kunnen spreken in het
openbaar. Improvisatievermogen impliceert immers een zekere
vrijheid van s p r e k e n - e e n vrije beschikking over eigen associaties
en invallen. Het kenmerk kunnen spreken in het openbaar veronderstelt deze vrije beschikking ook, m a a r bovendien een zich vrij
voelen in het contact met een kleine of grote groep mensen tot wie
m e n spreekt. Bovendien is het één van de beroepseisen voor kandidaten voor het geestelijk ambt. Zij moeten niet alleen begiftigd zijn
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met echtheid in de geloofsbeleving-zij moeten ook van dit geloof
inspirerend en stimulerend kunnen getuigen.
De structuur van deze samenhang is nu zo, dat van kandidaten die
beoordeeld zijn als opgewassen tegen het celibaat, als psychisch
gezond en als echt in de geloofsbeleving, tegelijk geoordeeld wordt
dat ze niet in staat zijn tot een alternatieve beroepskeuze, niet beschikken over improvisatievermogen en niet kunnen spreken in het
openbaar. Daarentegen, dat kandidaten die zeer goed tot een alternatieve beroepskeuze in staat zijn, wel kunnen improviseren en
wel kunnen spreken in het openbaar, psychisch niet zijn opgewassen tegen het celibaat, niet emotioneel gezond zijn en niet echt in
de geloofsbeleving.
Is deze samenhang theoretisch mogelijk? Zowel de literatuur als
de klinische ervaring wijzen op de kans dat het celibaat te onvrij
wordt gekozen, d a t emotionele gezondheid te benauwd wordt opgevat en dat het geloof te veel met afweren wordt omringd.
ad i. Het celibaat. Er bestaat een stroom van literatuur die de
waarde van een vrijgekozen ongehuwde staat omwille van religieuze of sociale waarden uiteenzet. De zendbrief van Paulus v i vat
deze opvattingen samen (75). Daarnaast bestaat er een groeiend
aantal publikaties die wijzen op de ge%raren van het celibaat, zeker
als het niet om zichzelf en zijn eigen waarde wordt gekozen, m a a r
slechts aanvaard omwille van de keuze voor het priesterschap. I n
deze zin heeft C. Trimbos (114) zeer recent de psychisch-hygiënische
bezwaren die aan het ambtscelibaat kleven, uiteengezet. Welnu, in
de structuur van deze factor blijkt dat de docenten in W a r m o n d
in de door hen beoordeelde groep de geschiktheid voor het celibaat
zien optreden door uitsluiting van een stuk vrije beschikking over
talenten die voor de ambtsgeschiktheid vereist zijn.
ad 2. De emotionele gezondheid. T e n besluite van zijn Kleine Psychiatrie stelt V a n den Berg (9) twee beelden van psychische gezondheid tegenover elkaar: het ideaal van Soddy-zoals V a n den Berg
dat bijeen leest bij R ü m k e - n a m e l i j k het ideaal van een soort rimpelloos, conflictvrij, braaf evenwicht, een soort burgerlijk ideaal,
tegenover het ideaal van psychische gezondheid dat a.h.w. vanuit
de hel wordt weggesleept; een gezondheid die in ware zin een
128

'Leven in balans' (92) is, waarin geen belasting van taken en conflicten wordt gemeden en waarin de vrijheid telkens wordt heroverd.
ad 3. Echtheid in de geloofsbeleving. Allport o.a. heeft erop gewezen (2) dat geloof gemakkelijk leidt tot verhoging van psychische
rigiditeit en tot versterking van sociocentrische houdingen. Tegelijkertijd zijn er voldoende aanduidingen dat volwassen geloof
sociocentrisme en rigiditeit helpt overwinnen. M a a r wij zouden
niet durven ontkennen dat ook rigide gelovigen dikwijls echte gelovigen zijn of zijn geweest.
I n het licht van deze overwegingen menen wij dat de configuratie van kenmerken in deze factor verwijst naar een gecoarteerde,
zichzelfbeschermende structuur van gelovige gevoeligheid-een gevoeligheid die door benauwdheid wordt verengd en met verdorring
wordt bedreigd. V a n kandidaten die op deze factor een hoge score
behalen, wordt d a n geoordeeld dat zij deze structuur in hoge m a t e
bezitten. V a n kandidaten die op deze factor laag scoren, meent
men dat zij zichzelf vrijer kunen uitdrukken, m a a r tegelijkertijd
minder geschikt zijn voor het celibaat en minder gelovig in de
bovenbeschreven zin.
3.3.4. F A C T O R i v Zichzelfbeschermende teleurstellings- en onzekerheidsintolerantie
(6 pet. van de variantie)
Positieve lading:
item 1 gezonde gezinsrelaties
+ .67
30 gezond verstand
-f- .50
Negatieve lading :
item 36 incasseringsvermogen voor teleurstellingen
—.71
40 onzekerheid kunnen verdragen
—.61
W a a r in deze factorstructuur de verhouding tussen gezondheid van
de gezinsopvoeding en het daaraan gerelateerde (en eruit voortgekomen?) gezond verstand in omgekeerde verhouding staat tussen
tolerantie voor teleurstellingen en onzekerheid, lijkt deze structuur
te verwijzen naar de resultaten van een beschermende, risicomijdende opvoeding. Wij stellen daarom voor deze factor te beschouwen als aanduiding van een zichzelfbeschermende teleurstellings129

en onzekerheidsintolerantie. Kandidaten die op deze factor hoog
scoren, worden geacht weinig tegen teleurstelling en onzekerheid
opgewassen te zijn. Kandidaten die op deze factor laag scoren, beoordeelt men als meer in staat teleurstellingen en onzekerheden te
incasseren.
D e vraag rijst in hoeverre hier de klinische bevindingen gelden van
Grünewald en Rey die wij in het eerste hoofdstuk hebben besproken (58 + 103). Als, en in zoverre deze samenhang in de beoordelingen van de docenten betrouwbaar is, treffen wij hier inderdaad de resultaten a a n van een gezinsopvoeding die meer gericht
is op beveiliging d a n op weerbaarheid tegen de risico's, die de in
allerlei opzichten pluriforme maatschappij met zich meebrengt.
D e bevindingen van het rapport 'De Leek over het A m b t ' , uitgebracht door het instituut voor toegepaste sociologie te Nijmegen
(68), wijzen ook in deze richting: kandidaten voor kerkelijke a m b ten blijken voornamelijk afkomstig uit sterk kerkgebonden gezinnen
en weinig uit gezinnen waarin men zich vrijer opstelt t.o. de kerk.
3.3.5. F A C T O R ν Esthetisch-culturele aanleg voor liturgie
(7 pet. van de variantie)
Positieve lading:
item 19 esthetische gevoeligheid
-)-.8o
24 culturele belangstelling
+-74
32 beschaving
+.68
4 liturgische feeling
-(-.61
Bij de analyse van deze factorstructuur (en zoals we nog zullen
zien ook bij factor ν ι) is het van belang om n a te gaan welke items
niet in deze factorstructuur opgenomen blijken te zijn. W a n t het
is ook hier belangrijk Helwigs (63) opvattingen van het waardenkwadraat in onze overwegingen te betrekken. Wij zien d a n hier
een samenstel van eigenschappen die a.h.w. een soort 'liturgisch
syndroom' vormen. M a a r dit syndroom zou o.i. evenwichtiger geconfigureerd zijn, wanneer het enerzijds meer gerelateerd zou zijn
a a n de variabele echtheid in de geloofsbeleving (item 29), en
anderzijds een tegenwaarde zou ontmoeten in de variabelen on
derscheid tussen het wezenlijke en bijkomstige (item 16) en in
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Staat tot kritisch beschouwen van eigen gedrag (item 33). Zoals
deze factorstructuur ons nu verschijnt, zouden we h e m willen benoemen als een aanduiding van een esthetisch-culturele aanleg
voor liturgie, waarmee wij hopen de waarde en de beperktheid van
deze factorstructuur voldoende te hebben omschreven.
3.3.6. F A C T O R v i Ernstige, plichtsgetrouwe studietoeleg
(9 pet. van de variantie)
Positieve lading:
item 18 gevoel voor humor
+.66
Negatieve lading:
item 31 doorzettingsvermogen
—.71
6 plezier hebben in werken
—.67
9 efficiënte tijdsindeling
— .67
20 wetenschappelijke belangstelling
— .56
Bij het overzien van deze factorladingen denken wij vrijwel onmiddellijk aan de ernstige, plichtsgetrouwe student: de hoogste
lading in deze factor bereikt het item doorzettingsvermogen. Dit
item wordt gevolgd door 'werklustige en werkvaardige' karakteristieken. Daarbij valt op dat wetenschappelijke belangstelling wel
tot deze factorstructuur behoort, zij het in mindere m a t e d a n de
eerder genoemde items; dat het item intelligentie niet in deze
factorstructuur is opgenomen, en dat het item gevoel voor humor,
dat juist een tegenwaarde had moeten vertegenwoordigen, in deze
structuur uitdrukkelijk niet aamvezig wordt gesteld. Deze factor
dient dus begrepen te worden als een aanduiding van een ernstige,
plichtsgetrouwe studietoeleg.
3.3.7. F A C T O R v u Lichamelijke gezondheid
(6 pet. van de variantie)
Deze factor wordt bepaald door één item :
item 28 lichamelijke gezondheid
+-78
Lichamelijke gezondheid staat dus in de beoordeling blijkbaar niet
in verband met andere belangrijke eigenschappen.*
* Voor de volledige factormatrix verwijzen wij naar bijlage i n .
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Indien we de resultaten van de factoranalyse samenvatten, zien
wij d a t 63 pet. van de variantie van de Q . s o r t beoordelingen
van de Warmondse kandidaten moet worden toegeschreven a a n
zeven factoren, t.w. :
I

ongeremde otherdirectedness;

II

anti-wetenschappelijke, stellingname-mijdende contactbereid
heid;

in
iv

gecoarteerde, zichzelfbeschermende gelovige gevoeligheid;
zichzelfbeschermende teleurstellings- en onzekerheidsintolerantie;

ν

esthetisch-culturele aanleg voor liturgie;

vi

ernstige, plichtsgetrouwe studietoeleg;

vu

lichamelijke gezondheid.

3.4.

De uitslagen van de eerste- en derdejaars op elk der zeven factoren

T o t besluit van dit hoofdstuk vergelijken wij de beide beoordeelde
groepen op de score die zij op de beschreven factoren hebben be
haald.
Daartoe g a a n wij n u bezien of de gemiddelde scores op de zeven
factoren v a n de twee te onderscheiden groepen,nl. eerstejaars en der
dejaars, verschillen. H e t c o m p u t e r p r o g r a m m a waarmee de factorscores zijn berekend, levert deze als standaardscores met een gemid
delde v a n o en een standaarddeviatie van 1. D e w a a r d e o repre
senteert dus de gemiddelde score van alle 67 beoordeelden tezamen.
Deze gemiddelde uitslagen zijn als volgt:
op factor 1:
ongeremde otherdirectedness
eerstejaars:
0.07 σ i.02
derdejaars:
op factor 11:
eerstejaars :

0.19 σ 0.92
Ζ = .44: niet significant
anti-wetenschappelijke, stellingname-mijdende con
tactbereidheid
0.08 σ o.gB

derdejaars:
0.22 σ 0.98
Ζ = .52: niet significant
op factor i n : gecoarteerde, zichzelfbeschermende gelovige gevoe
ligheid
eerstejaars:
0.01 σ 0.95
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derdejaars:
0.03 σ 1.12
Ζ = .07: niet significant
op factor i v : zichzelfbeschermende teleurstellings- en onzekerheidsintolerantie
eerstejaars:
0.02 σ і.об
derdejaars:
op factor ν :
eerstejaars:

0.06 σ 0.83
Ζ = . i 6 : niet significant
esthetisch-culturele aanleg voor liturgie
o. 10 σ i.oo

derdejaars :
op factor v i :
eerstejaars:

0.28 σ ι. 17
Ζ = .56 : niet significant
ernstige, plichtsgetrouwe studietoeleg
0.05 σ ι.2θ

derdejaars:
0.14 σ 1.11
Ζ = .28: niet significant
op factor v u : lichamelijke gezondheid
eerstejaars:
0.07 σ 0.99
derdejaars:
0.19 σ ι.θ2
Ζ = .89: niet significant
D e groepen verschillen dus niet van elkaar op de door de factoren
gerepresenteerde eigenschappen.
Samenvatting
Wij m e n e n te kunnen zeggen :
1. a a n de Q,.sort, op de hier beschreven wijze gehanteerd, is een
zekere meetbetrouwbaarheid toe te schrijven;
2. bij de docenten treffen wij een groot verschil a a n tussen de ide
alen die zij koesteren over kandidaten voor het kerkelijk a m b t ,
en het beeld dat zij hebben over de werkelijke k a n d i d a t e n ;
3. in het oordeel van de docenten over de door hen beoordeelde
kandidaten treffen wij een zevental factoren a a n die dit oordeel
preciseren n a a r persoonlijkheidsstructuren, w a a r a a n meer d a n
eens de aanwezig geachte waarden weinig in evenwicht worden
gehouden door tegenwaarden in de zin van Helwig.
Wij willen dit docentenoordeel gaan vergelijken met het testbeeld
v a n de kandidaten. D e beschrijving van dit testbeeld volgt in
hoofdstuk iv.
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Hoofdstuk IV
H E T T E S T B E E L D : DE U I T S L A G E N O P DE TESTS

4.1.

Inleiding

I n het tweede hoofdstuk hebben wij beschreven welke tests door
ons zijn voorgelegd aan de twee groepen kandidaten. Wij hebben
vervolgens de redenen uiteengezet welke ons hebben geleid bij de
keuze van deze tests. I n het derde hoofdstuk hebben wij beschreven hoe de kandidaten door de docenten zijn beoordeeld: wij hebben geprobeerd het beoordelingsbeeld te beschrijven dat door deze
beoordelingen tot stand is gekomen.
I n dit vierde hoofdstuk zullen wij de uitslagen op elk van de verschillende psychologische tests beschrijven en vervolgens zullen wij
proberen een eerste betekenisbepaling van die uitslagen te geven,
o.a. door vergelijking van deze uitslagen met die van overeenkomstige of althans vergelijkbare groepen.
4.2.

De Otis intelligentietest

J . Aarts heeft in zijn dissertatie £elfbeoordelingen (1) het intelligentieniveau van de door hem onderzochte kweekschoolleerlingen
gedefinieerd in termen van de scores die behaald worden op d e
O t i s high form'. Voor de bepaling van de scores is de tabel gehanteerd die bij de oorspronkelijke uitgave hoort (o.l. 63). Hij
onderzocht 453 kweekschoolleerlingen, allen mannelijk, die behoorden tot de tweede klas van de tweede leerkring of tot de derde
leerkring. Er waren dus geen aanmerkelijke verschillen in leeftijd
'terwijl de gehele groep, ontwikkelings-psychologisch gezien, de
criteria van de volwassenheid dicht benaderde of reeds bereikt
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heeft' (o.l. 87). Hij vindt voor deze groep een gemiddelde intelli
gentiescore van 111.64 (niet n a a r intervalgemiddelden) met een
standaardafwijking van 8. O m a a n te duiden welk niveau men
zich bij dit gemiddelde moet denken, vermeldt hij op gezag van
Cronbach (33), d a t de Otisscores gemiddeld 5 tot 10 punten lager
liggen d a n scores op andere intelligentietests. Bovendien verdeelt
hij de scores van deze populatie in drie groepen :
1. relatief hoog
120 of meer
2. relatief laag
103 of minder
3. middengroep van relatief gelijke intelligentie 103-120
De Warmondse studentengroep haalde de volgende scores :
eerstejaars
110.80
08.48
derdejaars
113.06 σ 8.44
groep als geheel
111.40 σ 8.62
D e groep als geheel, die in leeftijd vrijwel overeenkwam m e t de door
Aarts onderzochte groep, behaalt hetzelfde gemiddelde niveau.
D e verdeling van de scores toont een licht verschil zoals de volgende
tabel laat zien :
intelligentiescores

groei

:rts

Warmonders

derdejaars

eerstejaars

tezamen
1ЗЗ-137
128-132
123-127
118-122
113-117
108-112

2

7
38
58
85

0

0

3
5
8

2

1

0

5
6

ι?

6

II

12

3
3

9

103-107

135
72

98-102

36

93- 97
88- 92

15

7
7
7

5
452

2

o

1

4
6
6

1

0

1

67
b7

i18
ö

49

1

Als we de indeling van Aarts in drie groepen overnemen, d a n ziet
deze er als volgt uit:
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Warmonders

derdejaars

eer.
eerstejaars

totaal

ι. relatief hoog
2. relatief laag
3. middengroep van relatief
gelijke intelligentie

9

0

9

15

2

13

43
67

16

27

18

49

D a t onder de eerstejaars meer relatief lage scoorders voorkomen is
waarschijnlijk toch een gevolg van het feit, dat de eerste twee j a r e n
nog selectief werken ten opzichte van studiecapaciteiten. Bovendien
moet hier een rol spelen d a t tot deze opleiding ook kandidaten wor
den toegelaten zonder een eindexamen van gymnasium of H.B.S.
H e t zal zeker ook van belang zijn te zien hoe kandidaten met een
relatief laag intelligentieniveau in het verdere onderzoek in het
beeld komen.
4.3.

De Amsterdamse Biografische Vragenlijst

4.3.1. D e neuroticisme schaal : N.schaal
Deze eerste schaal van de A.B.V. meet, aldus Wilde (121), 'neuro
tische labiliteit zoals gemanifesteerd in het hebben van zogenaam
de psychoneurotische klachten' (o.l. 154).
De uitslagen op de N.schaal zijn als volgt:
eerstejaars: 56.88 σ 21.60
derdejaars: 47
σ 16.40
O m de w a a r d e van deze uitslagen te bepalen heeft Wilde zijn
proefgroep, die representatief mag worden geacht voor de Neder
landse bevolking, verdeeld in percentielen en d a a r a a n de volgende
verbale kwalificaties toegekend :
1. percentiel

1-10:

lage score

2. percentiel 11-30:

lager dan middelmatige score

3. percentiel 31-70:

middelmatige score

4. percentiel 71-90:
hoger dan middelmatige score
5. percentiel 91 en hoger: hoge score
Volgens deze indeling zijn onze kandidaten als volgt verdeeld:
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eerstejaars
o
io

derdejaars
o
5

3. middelmatige score

13

7

4. hoger d a n middelmatige score
5. hoge score

20
6

6
o

ι. lage score
2. lager d a n middelmatige score

D e gemiddelde uitslagen wijzen niet n a a r een groep die-zoals wel
verondersteld w o r d t - m e e r dan gemiddeld neurotisch zou zijn. Ech
ter valt de groep ook niet op door een meer d a n gemiddelde psy
chische gezondheid. H e t zal van belang zijn te bestuderen welke
de mogelijkheden zijn van kandidaten met een hoger d a n middel
matige of hoge score.
4.3.2. D e schaal voor neurotisch-somatische klachten: N.S.schaal
Deze meet 'neurotische labiliteit zoals gemanifesteerd in het heb
ben van functionele lichamelijke klachten' (o.l. 158).
D e uitslagen op deze N.S.schaal zijn als volgt:
eerstejaars: 19

σ д.дб

derdejaars: 18.67

σ

4·09

Afgezet tegen de percentielindeling van Wilde betekent dit:
1.
2.
3.
4.
5.

lage score
lager d a n middelmatige score
middelmatige score
hoger d a n middelmatige score
hoge score

eerstejaars
o
6
25
11
7

derdejaars
o
4
5
9
o

Bij deze gegevens valt o p :
1. de afwezigheid van lage scores ;
2. de aanwezigheid van zeven kandidaten met hoge scores;
3. het feit dat descores op de N.S.schaal hoger liggen d a n die op de
N.schaal.
Wilde verwacht dat deze schalen bij een aanzienlijke intercorre
latie toch niet samenvallen. Valt er n u iets te vermoeden n a a r a a n 138

leiding van het feit dat bij beide groepen de N.S.scores groter zijn
d a n d e N . s c o r e s ? D e vrees lijkt niet geheel ongegrond d a t de aan
wezigheid van neurotische conflicten in deze twee groepen niet al
leen groter is d a n ideaal wordt gewenst, m a a r dat bovendien deze
conflicten, meer d a n wenselijk is, worden afgeweerd en d a n in
psychogene klachten worden uitgedrukt.
4.3.3. De schaal voor sociale extraversie: E.schaal
Deze meet de plaats die iemand inneemt op een continuum tussen
een introverte en extraverte pool. Deze plaatsbepaling wordt ge
acht geheel onafhankelijk te zijn van de graad van neurotische
labiliteit.
D e uitslagen op de E.schaal zijn als volgt:
eerstejaars: 52

σ 13.40

derdejaars: 59.50

σ 14.70

Ζ = — ι.89

ρ < .об

Afgezet tegen de percentielindeling van Wilde betekent d i t :
eerstejaars derdejaars
1. lage score
5
o
2. lager d a n middelmatige score

11

3. middelmatige score

20

3
8

4. hoger d a n middelmatige score

9

2

5. hoge score

4

5

D e derdejaarsgroep toont een hogere graad van sociale extraversie
d a n de eerstejaarsgroep. Wij vermoeden d a t hier de sporen zijn te
zien van een verandering in het klimaat van de theologie en in het
vormingsproces voor het geestelijk a m b t . M e n treft d a a r een zekere
achterdocht tegen de 'zelfheiliging' en tegen 'het streven n a a r de
volmaaktheid'. M e n wil veeleer de blik richten op de noden van de
wereld. Dit moet wel gevolgen h e b b e n voor de psychologische
'make u p ' van deze groep. Erikson stelt in Toung Man Luther de
functie a a n de orde die de noviciaatstraining heeft voor de struc
turering van de zelfkennis en de identiteitsvinding van de jonge
geestelijke. Hij ziet bepaalde overeenkomsten tussen het geestelijk
proces dat zich in de vormingsjaren van de priesterkandidaat af139

speelt en het proces van de psycho-analyse. I n beide processen bedoelt men een nieuwe integratie tot stand te brengen door een
systematische en gecontroleerde confrontatie van het ik met strevingen die tot dusverre zijn afgeweerd. De Bont (20) heeft zich
bij zijn onderzoek van een aantal novicen laten leiden door deze
gezichtspunten van Erikson. Echter, noviciaten in deze stijl zijn
meer en meer afgeschaft of onherkenbaar gereorganiseerd. Eveneens zijn de seminaries verdwenen, niet alleen om de goede reden
van onderwijsverbetering, m a a r omdat ze als vormingsinstituten
niet of nauwelijks meer functioneerden. Ze bedoelden namelijk
ook iets te realiseren van de concentratie op de zelfvorming.
Wil dit zeggen dat de verschuiving n a a r een grotere sociale extraversie psychologisch minder gelukkig zou zijn? Wij menen dat deze
stellingname een psychologisch vooroordeel zou inhouden. D e psycholoog, en met n a m e de pastoraalpsycholoog, dient geen voorafbedacht of een door de traditie gevestigd persoonlijkheidsbeeld als
norm voor te houden. Hij dient wel mee te bestuderen welke de
consequenties zijn voor vorming en training van veranderende persoonlijkheidsbeelden.
Een andere vraag zou kunnen zijn: hoe moet men deze wending
n a a r de sociale extraversie in het theologisch klimaat waarderen
in het licht van de allerwegen groeiende belangstelling voor het
Zen-boeddhisme met zijn aandacht voor zelfwording?
4.3.4. De schaal voor de 'testattitude': T.schaal
Deze meet de 'zelfdefensieve versus zelfkritische instelling bij de invulling van de questionnaire'.
De uitslagen op de T.schaal zijn als volgt :
eerstejaars: 34.61 0 8 . 3 0
derdejaars: 31.28 0 6 . 7 0
Afgezet tegen de percentielindeling van Wilde betekent dit:
eerstejaars derdejaars
1. lage score
13
6
2. lager d a n middelmatige score
16
11
3. middelmatige score
19
o
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4- hoger d a n middelmatige score

o

ι

5. hoge score

1

o

D e T.scores in deze groep zijn opvallend laag als m e n deze verge
lijkt met de N . en N.S.scores. Wilde waarschuwt ervoor d a t de E.
e n T . s c h a l e n minder zekerheid bieden betreffende h u n validiteit.
D a t neemt niet weg d a t hij bij de bespreking van de A.B.V.scores
van een aantal Zaanse fabrieksdirecteuren de hypothese formuleert
' d a t niet zozeer een grote m a t e van stabiliteit de betreffende vorm
van maatschappelijk succes bepaalt als wel de aanwezigheid van
een zelfkritische houding' (o.l. 130). I n het licht van deze opmer
king is het feit dat de zelfdefensiviteit van deze groepen kandidaten
betrekkelijk laag is en h u n zelfkritische instelling betrekkelijk gun
stig, op te vatten als een index voor een gunstige prognose. M e t
n a m e is dit gunstig als men zou willen schatten of een a a n b o d tot
counselende hulpverlening, w a a r o m vooral K e n n e d y en d'Arcy
(36) met klem vragen, nuttig rendement zal opleveren.
4.4.

De F.schaal voor autoritaire gezindheid

D e uitkomsten op de F.schaal zijn als volgt:
eerstejaars
derdejaars

93-84
88.06

totale groep gemiddeld: 92.28

o 19.80
σ 17.60 Ζ

1.46 niet significant

σ 19.40

D e eerste vraag die n u volgt is : hoe hoog is deze score? M e n kan
deze vraag op twee wijzen benaderen. T e n eerste door de uiterst
mogelijke uitkomsten van de schaal te bezien. Deze bestaat uit
25 items. Elk item bestaat uit een uitspraak w a a r o m t r e n t de res
pondent kan verklaren of hij het met deze uitspraak zeer eens (γ),
eens (6), enigszins eens ( j j , enigszins oneens (3), oneens (г), zeer
oneens (1) is, terwijl een 4 wordt gegeven als de respondent zich
v a n een mening onthoudt.
I n feite poogt een dergelijke uitspraak meer uit te lokken d a n een
antwoord omtrent een opinie: de talrijke onderzoekingen rond
deze schaal h e b b e n - z i j het niet onbetwist (op andersluidende in141

terpretaties duidt bijv. J . P. van de Geer (57)) - t o t de conclusie ge
leid dat men de sterkte meet v a n een autoritaire attitude die diep
in de persoonlijkheidsstructuur is geworteld. Welnu, de laagst mo
gelijke score op deze meetschaal wordt behaald als m e n het met
alle uitspraken zeer oneens is: m e n laat d a n 25 m a a l de score 1
voor zichzelf noteren. D e hoogst mogelijke score wordt behaald als
m e n het met alle uitspraken zeer eens zou zijn: m e n laat d a n 25
maal de score 7 voor zich noteren. D e scores op de F.schaal bewegen
zich dus tussen 25 en 175. Score 100 is precies het middelpunt van
deze schaal en tussen de scorepunten 75 en 125 ligt het middelste
derde gedeelte van mogelijke scores. I n dit licht bezien vallen de
bovengenoemde scores binnen dit mogelijke gemiddelde. M e n zou
kunnen zeggen : de groep levert weinig verrassends : m e n m u n t niet
uit door een uitgesproken afstand nemen van autoritaire tendensen
-anderzijds is m e n ook niet opvallend sterk a a n autoritaire ten
densen ten prooi gevallen.
Echter, dit is een wel zeer voorlopige benadering van een verschijn
sel waarover wellicht meer te zeggen valt.
I n een onderzoek onder Nijmeegse studenten, verricht onder lei
ding van H . G. K e m p e n (74), heeft men ook de F.schaal gebruikt.
I n totaal heeft m e n van 209 mannelijke studenten F.scores geno
teerd. V a n hen waren er 126 die nog geen kandidaatsexamen had
den afgelegd en 83 die dit examen met goed gevolg h a d d e n afge
legd. D e uitkomsten hieruit kan m e n leggen naast die van de
Warmondse priesterkandidaten :
F.schaal :
studentenonderzoek Nijmegen (ідбб)
totale groep

F = 86.41 σ 18.50

Warmonders (1966)
totale groep F = 92.28 σ 19.40

prekandidaten F = 8 8 . 1 2 σ 18.30

eerstejaars

F = 93.84 σ 19.80

postkandidaten F = 83.92 σ 18.50

derdejaars

F = 88.06 σ 17.60

T w e e gegevens vallen hier o p :
1. de groep Warmonders ligt gemiddeld 6 p u n t e n hoger op de F .
schaal ;
2. in beide onderzoeken blijken de groepen die enige j a r e n hoger
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onderwijs hebben gevolgd, een lagere m a a t voor autoritaire
gezindheid te behalen. Dit verschil is voor de Nijmeegse stu
denten 4.20, voor de Warmonders 5.84.
D e vaker gedane waarneming dat hoger onderwijs samengaat met
een verlaging van autoritaire attitudes, wordt ook hier in beide
groepen aangetroffen. De kans op toeval is echter niet uitgesloten.
I n een onderzoek onder 99 Utrechtse studenten vond Weima (116)
een gemiddelde F.score van 85.60. I n volgorde:
U t r e c h t : 85.60 (r.k. in een confessioneel gemengd milieu stude
rend)
Nijmegen: 86.41 (r.k. in een confessioneel tamelijk homogeen mi
lieu studerend)
W a r m o n d : 92.28 (priesterkandidaten)
4.5.

De schaal voor religieuze rigiditeit:

R.R.schaal

De uitkomsten op de R.R.schaal zijn als volgt:
eerstejaars:
81.06 σ іб.до
derdejaars:

73·39

σ ιδ.ιο

Ζ = 1.59

ρ < .ίο

totale groep gemiddeld: 79·°° σ ΐ7·6ο
Ook hier hebben we behoefte aan een onderzochte groep die als
referentiegroep zou kunnen dienen.
Bij een onderzoek onder Utrechtse studenten vond Weima (116)
deze w a a r d e : R . R . = 81.08. Deze waarde is vrijwel gelijk aan de
gemeten religieuze rigiditeit bij de eerstejaars kandidaten op het
m o m e n t d a t zij a a n h u n opleiding begonnen: de eerstejaars zijn
namelijk getest in oktober, precies een m a a n d na de aanvang van
h u n eerste collegejaar. Overigens is de gemiddelde score van de
derdejaarsgroep 7.65 lager d a n die van de eerstejaarsgroep. Wij
vestigen daarbij nog de a a n d a c h t op de samenstelling van de to
taalscore voor religieuze rigiditeit. Deze schaal is, zoals wij in
hoofdstuk 11 hebben laten zien, samengesteld uit een subschaal voor
anti-protestantisme (4 uitspraken), één voor anti-semitisme (5 uitspraken), één voor anti-communisme (1 uitspraak) en de rigiditeitsschaal in strikte zin die 17 uitspraken omvat. M e n kan dus
voor elk van de subschalen een gemiddelde waarde berekenen door
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de totaalscore te delen door het aantal tot de subschaal behorende
items: d a n worden de uitslagen van de subschalen vergelijkbaar
met elkaar en met de uitslag op de gehele schaal. Wij krijgen d a n
deze cijfers:
schaal
eerstejaars derdejaars
religieuze rigiditeit sensu stricto
3.21
2.91
anti-protestantisme
2.53
1.88
anti-semitisme
2.77
3·00
anti-communisme
2.27
1.94
totale schaal religieuze rigiditeit
3.00
2.72
totale schaal religieuze rigiditeit voor U t r e c h t : 3.00
Bij de groep die twee j a a r wijsgerig en theologisch onderwijs heeft
genoten is de gemiddelde uitslag voor religieuze rigiditeit lager.
Over de vraag of dit onderwijs hierin een rol speelt kan men vermoedens hebben, m a a r toevalligheid is daaromtrent niet geheel uit
te sluiten. Ook de uitslagen van het Nijmeegse onderzoek onder
leiding van H . K e m p e n (74) suggereren dat de algemene overtuiging juist is, dat autoritaire gezindheid en religieuze rigiditeit
samenhangen met de variabele onderwijs.
4.6.

De Allport-Vernon-Lindzey waardenschaal: de

D e uitslagen op deze schaal zijn als volgt:
theor.
econ.
esth.
eerstejaars
35.3
32.4
41.2
derdejaars
35.1
34.9
35.7
totale groep
35.2
33.1
39.9

soc.
49.0
49.6
49.2

A.V.L.

pol.
33.1
32.3
32.9

rel.
48.3
51.8
49.3

De religieuze en de sociale waarden blijken in de totale groep gelijk
te liggen: de sociale waarde heeft bij de eerstejaars een zeer lichte
voorsprong; bij de derdejaars is deze voorsprong veranderd in een
kleine voorkeur voor de religieuze waarde.
Verder is de volgorde binnen het waardeprofiel: religieus-sociaalesthetisch - theoretisch - economisch - politiek.
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O m deze testuitslagen te vergelijken met een referentiegroep, ne
m e n wij hierbij een aantal gegevens over uit tabel i v van Mellenberg en T h i o (90). Zij zijn ervan uitgegaan dat de waardenvoorkeurkeuze op deze test representatief is voor studenten in verschil
lende studierichtingen: studenten a a n de politiek-sociale faculteit
zouden d a n representatief zijn voor een groep met politieke waar
denvoorkeur ; wis- en natuurkunde-studenten voor de theoretische,
enz. Studenten in de godgeleerdheid en studenten a a n het r.k.
seminarie te W a r m o n d zouden in deze veronderstelling represen
tatief zijn voor de religieuze waardenvoorkeur. Deze verwachting
blijkt juist te zijn. We refereren uit h u n tabel de uitkomsten van
1. de Amsterdamse, en 2. de door hen onderzochte Warmondse
theologiestudenten ter vergelijking met 3. onze onderzoeksgroep:
theor.

econ.

esth.

soc.

pol.

rel.

s t u d e n t e n - M . T h . 36.56

26.32

42.32

48.91

33.65

52.24

33.54

37.36

49.31

34.59

53.32

33·I0

39-9°

49-20

32.90

49.30

1. A'damse theol.
2. Warmondse theol.
s t u d e n t e n - M . T h . 31.89
3. Warmondse theol.
studenten — ons
onderzoek

35·20

Enkele p u n t e n vallen op :
de door ons onderzochte Warmondse groep kiest lager voor de reli
gieuze w a a r d e d a n h u n voorgangers in W a r m o n d en de Amster
damse theologiestudenten;
de volgorde van de hoogst gekozen waarden is voor alle drie groe
pen religieus - sociaal - esthetisch;
de theoretische waardescore is voor de door ons onderzochte War
mondse groep hoger d a n voor de eerder onderzochte Warmondse
groep (dit geldt voor beide subgroepen van eerste- en derdejaars).
4.7.

De 'Sixteen Personalityfactor Test' van R. B. Cotteli. Formulier С

De uitslagen op deze zestien persoonlijkheidsfactorentest zijn a.v. :
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Factor A . Schizothymie vs. cyclothymic,
eerstejaars 7.60 σ 2.23
derdejaars η.ιη
σ 1.95
Beide groepen liggen gemiddeld meer in de richting van de cyclothyme pool.
Factor в. Lage algemene bekwaamheid vs. hoge begaafdheid en
intelligentie.
eerstejaars
derdejaars

4.76
4.55

σ i.og
σ 1.29

Beide groepen liggen op deze test iets beneden het m i d d e l p u n t van
deze dimensie in de richting van de lagere algemene bekwaamheid.
Factor с Algemene emotionele onstabiliteit vs. rijpheid,
eerstejaars 5.84 σ 2.oi
derdejaars 6.67 σ 1.78 Ζ = —1.63 ρ < , ι ο
D e beide groepen liggen meer in de richting v a n rijpheid op deze
dimensie ; de derdejaarsgroep heeft hogere uitslagen in de richting
van rijpheid met een lagere spreiding. Deze groep verwijdert zich
verder van onrijpheid in de richting van een hogere frustratietolerantie en v a n een samenhangende kijk op het leven.
Factor E. Onderdanigheid vs. dominantie,
eerstejaars 4.94
σ2.ιο
derdejaars 4.05
02.13
Deze dimensie zou lopen van afhankelijkheid, volgzaamheid, aan
leunen tegen anderen n a a r zelfverzekerdheid, onafhankelijkheid,
moed, dapperheid en onconventionaliteit. O p deze dimensie ligt
de eerstejaarsgroep praktisch rond het gemiddelde p u n t 5 gespreid;
de derdejaarsgroep zou d a n iets meer gekenmerkt zijn door afhan
kelijkheid en volgzaamheid, m a a r het verschil is niet significant.
Factor F. Neerslachtigheid vs. enthousiasme, opgewektheid,
eerstejaars 6.82 σ 2.29
derdejaars 7.17
02.70
Deze dimensie strekt zich uit van zwijgzaamheid, niet-communicatief-zijn, melancholie en neerslachtigheid tot vrolijkheid, spraak
zaamheid, expressiviteit, snelheid, waakzaamheid en onverstoor
baarheid. Mensen, die op deze dimensie hoog scoren worden vol
gens Calteli vaak als leiders gekozen. Beide groepen tenderen meer
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in de richting van opgewektheid en enthousiasme.
Factor с . Karakterzwakte vs. gewetenskracht,
eerstejaars 5.84 σ 1.93
derdejaars 5.66 σ 2.2θ
Deze dimensie loopt van een gebrek a a n innerlijke normen en de
daaruit voortvloeiende veeleisendheid, luiheid, geest van obstruc
tie en onberekenbare onbetrouwbaarheid n a a r karaktersterkte,
vastberadenheid, gewetensvolheid, rekening houden met anderen
en verantwoordelijkheidsgevoel (superegosterkte).
Beide groepen liggen iets boven het gemiddelde in de richting v a n
superegosterkte-echter hier, zoals elders, met een betrekkelijke
grote spreiding.
Factor Η. Verlegen (teruggetrokken schyzothymie) vs. avontuurlijk
en ondernemend (avontuurlijke cyclothymie).
eerstejaars 5.82
52.17
derdejaars 6.83 σ 1.82 Ζ = — ι . g ι ρ < .об
D e derdejaars verschillen significant van de eerstejaars in de rich
ting v a n meer avontuurlijke cyclothymie.
Factor 1. H a r d , robuust vs. gevoelig-sensitief.
eerstejaars 8.52 σ 1.89
derdejaars 8.38 σ і.бд
Deze dimensie zou zich volgens Cattell uitstrekken van dikhuidigheid, praktische zin en realistisch zakendoen n a a r artistieke gevoe
ligheid, verbeeldingskracht, mijmerend verwijlen en soms tergend
vertragen.
D e beide groepen zijn uitgesproken getekend door gevoeligheid en
sensitiviteit.
Factor L. Vertrouwengevend (zonder paranoïde tendensen) vs. achterdochtigheid (paranoïde tendensen),
eerstejaars 3.96 σ 1.82
derdejaars 3.27 σ 1.64
Deze dimensie loopt, volgens Cattell, van een ongecompliceerde
vrijheid van jaloerse tendensen, gemakkelijke aanpassing, bekom
mernis o m anderen en goed passen in een team n a a r wantrouwen,
eigenwijsheid, moeilijke aanpassing en slecht passen in een team.
Beide groepen tonen zich op deze dimensie als goede teamleden,
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mensen die vertrouwen kunnen geven en o m anderen bekommerd
zijn.
Factor M. Conventioneel vs. excentriek,
eerstejaars 8.24 σ 1.72
derdejaars 8.22 σ 1.47
Deze dimensie zou zich uitstrekken van praktische alledaagse zorg
tot bohémienachtige zorgeloosheid. D e lage scores zouden wijzen
op een plichtsgetrouwe bekommernis om juist te handelen, op het
vermogen het hoofd koel te houden in moeilijke omstandigheden,
soms samengaande met een wat bekrompen correctheid. Hoge
scores zouden wijzen op onconventioneel, zorgeloos, verbeeldingsvol gedrag, soms een enigszins emotioneel, onpraktisch de eigen
gang gaan.
Beide groepen zijn duidelijk getekend door deze bohémienachtige
zorgeloosheid, door dit onconventioneel verbeeldingsvol gedrag.
Factor N. Naïeve eenvoud vs. 'sophistication',
eerstejaars 7.56 σ 2 . ο ι
derdejaars 6.33 σ 2.24 Ζ = 2.05 ρ < .04
Deze dimensie zou zich uitstrekken van de kinderhand die spoedig
is gevuld tot verfijning, meer ervaring, meer wereldwijsheid. V a n
een ongecompliceerde kijk op de dingen tot een meer analyserende
en daardoor ook meer gereserveerde kijk op de dingen. Soms van
onhandige lompheid tot differentiatie. Beide groepen scoren meer
in de richting van sophistication, m a a r de eerstejaarsgroep signifi
cant meer d a n de derdejaarsgroep.
Factor o. Vrijheid van angst vs. angstige onveiligheid,
eerstejaars 5.48 σ 1.92
derdejaars 4.94 σ 2.20
D e dimensie zou zich uitstrekken van een pool van kalmte, onschokbaarheid, vertrouwen in zichzelf en in het eigen vermogen
o m problemen op te lossen tot een pool van zwaarmoedig tobben,
kinderlijke angsten, mensenontlopende stemmingen waarbij m e n
zich niet aanvaard voelt door en weinig deelneemt a a n het groepsleven.
Beide groepen liggen op deze dimensie ongeveer gespreid rond het
middelpunt.
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Factor Q,i. Conservatisme vs. experimenteren (radicalisme),
eerstejaars 6.16 σ 2.22
derdejaars 5.94 σ 2.39
Deze dimensie zou zich uitstrekken van een pool van voorzichtige
gematigdheid die zich verzet tegen veranderingen tot een pool
van geneigdheid tot het stellen van fundamentele vragen, tot het
zoeken v a n goede informatie en tot experimenteren waarbij de
lasten van de veranderingen gemakkelijk worden gedragen.
Beide groepen tenderen iets meer in de radicale richting.
Factor Q2. Groepsafhankelijkheid vs. op eigen benen staan,
eerstejaars 6.72 σ і.дз
derdejaars 6.39 σ 1.57
Deze dimensie zou zich uitstrekken van een voorkeur om samen te
beslissen n a a r een voorkeur voor onafhankelijkheid en eigen initia
tief. D e groepsafhankelijken hebben behoefte a a n goedkeuring en
bewondering van de groep. D e onafhankelijken kunnen h u n eigen
gang gaan, m a a r behoeven anderen ook niet te domineren.
Beide groepen tenderen duidelijk meer in de richting van onafhan
kelijkheid.
Factoi 0,3. Onstabiel vs. zelfcontrole en zelfbeheersing,
eerstejaars 6.44 σ 2.30
derdejaars 7.17 σ 2.26
Deze dimensie zou zich uitstrekken van een pool van onzorgvuldige
en soms gewetenloze onstabiliteit tot een pool van controle over
gevoelens en gedrag, welke controle soms kan o n t a a r d e n in koppig
heid. Doeltreffende leiders scoren hoog op deze zelfbeheersingsfactor.
Beide groepen tenderen duidelijk meer n a a r zelfcontrole en zelfbe
heersing.
Factor 0,4. Ontspannenheid vs. angstige gespannenheid,
eerstejaars 4.46 σ 2.82
derdejaars 3.11 σ 1.53 Ζ = 2.50 ρ < .θ2
Deze dimensie zou zich uitstrekken van een pool van vrijheid v a n
nerveuze gespannenheid tot een pool van gespannen prikkelbare
rusteloosheid. Of, in de terminologie van Q.sort item 38, vanaf
'voldoende evenwicht tussen aktiviteit en ontspanning' tot de toe149

stand waarin m e n oververmoeid blijft zonder zijn aktiviteit op te
kunnen geven. Hiermee gaat d a n gepaard dat m e n slecht r a a d
weet met ordelijk samenwerken in een groep.
D e eerstejaarsgroep ligt bijna gespreid rond het middelpunt van
deze dimensie met een kleine tendens in de richting van ontspan
nenheid. De derdejaarsgroep is vrijwel in zijn geheel gelokaliseerd
op de ontspanningshelft van deze dimensie.
Tenslotte de z.g. M.D.schaal: 'scale of motivational distortion',
eerstejaars 5.84 σ ι.93
derdejaars 5.66 σ 2.20
Hoge scores op deze schaal zouden ons er voor moeten waarschu
wen dat de onderzochten antwoorden geven in een voor hen meer
flatterende richting. Beide groepen zouden d a n een iets meer d a n
gemiddelde neiging hebben tot deze flatterende antwoorden.
Samenvatting van de uitslagen op de 16 P.F.test
I n hoofdstuk 11 hebben wij er reeds op gewezen d a t deze test voor
Nederland niet is geijkt. M e n zal er dus goed a a n doen de uit
slagen op deze test te bezien in h u n verhouding tot de andere testuitkomsten. Als wij het beeld samenvatten dat uit de afzonderlijke
uitslagen op deze test a a n ons verschijnt, d a n ziet het er als volgt
uit:
1. de beide groepen tenderen meer in de richting van het cyclothyme karakterbeeld;
2. de algemene begaafdheid is a a n de lage k a n t ;
3. de emotionaliteit tendeert enigszins in de richting van meerdere
rijpheid. De derdejaars zijn significant rijper d a n de eerste
jaars;
4.

zij zijn eerder onderdanig d a n d o m i n a n t ;

5.

zij zijn gekenmerkt door opgewektheid en enthousiasme;

6.

zij tenderen iets meer n a a r gewetenskracht d a n n a a r zwakte
van karakter;

7.

zij zijn enigszins meer avontuurlijk d a n verlegen of terugge
trokken. D e derdejaars significant meer d a n de eerstejaars ;
ze zijn uitgesproken gevoelig en verbeeldingsrijk;
ze zijn uitgesproken meer geneigd tot het geven van vertrou-

8.
9.
150

wen d a n tot achterdocht;
io. ze zijn weinig conventioneel, eerder zorgeloos, onbekommerd
en soms onpraktisch;
11. ze zijn eerder enigszins wereldwijs d a n naïef. De derdejaars
minder d a n de eerstejaars;
12. zij balanceren tussen vrijheid van angst en angstige onveiligheid;
13. zij tenderen meer n a a r experimenterend radicalisme d a n n a a r
conservatisme ;
14. zij neigen meer n a a r het staan op eigen benen dan n a a r groepsafhankelijkheid ;
15. zij neigen meer naar zelfbeheersing d a n naar onstabiliteit;
16. de eerstejaarsgroep balanceert tussen ontspannenheid en angstige gespannenheid met een kleine voorkeur in de richting van
ontspannenheid. D e derdejaarsgroep is gekenmerkt door meer
ontspannenheid.
Tenslotte zouden z i j - a n d e r s d a n op de A . B . V . - o p deze test een
lichte neiging vertoond hebben in de richting van een enigszins
flatteren van de antwoorden.
4.8.

De Kuder beroepsinteresseschakn

Deze Nederlandse versie meet acht typen van belangstelling.
D e uitslagen op de acht Kuderschalen zijn als volgt:

eerstejaars
1. praktisch-technisch werk 22.63
2. rekenkundig werk
19.14
3· experimenteel wetenschap
pelijk werk
^6.93
4. werk waarbij anderen moe
ten worden overtuigd of er
gens voor moeten worden
gewonnen
29-67
5· esthetisch vormgevend
werk
25.06

derdejaars

totale groep

σ 7.8
σ 7.8

26.17
17.83

σ S.g
σ 6.7

23.58
18.79

<J 8.7

26.11

07.25 26.72

08.3

σ 8.3

30.22

σ 8.6

29.82

σ 8.4

σ 8.1

24.39

σ

24.88

σ 8.2

8·4

σ 8.2
7·5

σ

»S»

eerstejaars

6. verbaal werk
25.51
8. werk waarbij de zorg voor
andere mensen een be
langrijke rol speelt
47-45
д. algemeen administratief
werk
26.10

derdejaars

totale groep

σ y.i

21.17

24.34

<* 9-5

5°·ΐ7

a

7·9

48.18

σ д.г

σ 10.4

аб.об

а 6.3

аб.од

σ д.5

05.9

σ

7·

1

D e schalen 7 en 10 zijn in de Nederlandse versie niet gebruikt
(zie 2.4.7.).
D e uitslagen op schaal 8, die een voorkeur meet voor werk waarbij
de zorg voor andere mensen een belangrijke rol speelt, zijn voor
beide groepen aanzienlijk hoger d a n de uitslagen op de overige
schalen. Bovendien valt op d a t deze voorkeur bij de derdejaars
nog hoger is en in de groep meer homogeen aanwezig: de sprei
dingsmaat van de score van de derdejaars is lager. H e t verschil is
echter niet significant (Z = — 1.18). D a a r o p volgt op afstand een
voorkeur voor werken waarbij anderen moeten worden overtuigd
of ergens voor moeten worden gewonnen. R u i m een derde van de
te verdelen belangstellingspunten wordt door deze twee schalen op
geëist (derdejaars: 50 + 30 = 80 van de ongeveer 220 p u n t e n ) .
In hoofdstuk 11 hebben wij erop gewezen dat de Nederlandse versie
van de K u d e r genormeerd is op een niet representatieve populatie
van sollicitanten die niet primair verbaal en in menselijke contacten geïnteresseerd zijn, met een grotere variëteit van opleidingen
d a n die van onze theologie studerende kandidaten. N u heeft d'Arcy
(35) e e n overzicht gegeven van Kuderuitslagen in negen onderzoeken : acht van verschillendsoortige seminaristen en één van kandidaten van een congregatie van vrouwelijke religieuze onderwijskrachten. Hij heeft de scores daartoe omgezet in volgorde cijfers
op een percentielschaal. De uitslagen op schaal 7 (social service)
lopen van percentiel 88 tot 94 (met twee uitzonderingen: de kandidaat-zusters komen op 78, en één van de twee onderzoeken van
d'Arcy zelf komt o p 71). Onze groep komt gemiddeld op percentiel 9 0 : de derdejaars op 92, de eerstejaars op 88.
D e percentielscores op schaal 4 bewegen zich in deze Amerikaanse
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onderzoeken tussen percentielen 30 en 48 ; de percentielscore voor
onze groep is 65.
Als men deze vergelijking doortrekt, krijgt men de indruk dat
onze kandidaten, vergeleken met de Amerikaanse onderzochte kandidaten, aan de lage kant scoren in praktisch-technisch werk, a a n
de zeer lage kant in rekenkundig werk en experimenteel-wetenschappelijk werk, veel hoger dan alle onderzochten scoren op persuasief werk, in esthetisch vormgevend werk binnen dit Amerikaanse gemiddelde liggen, verbaal enigszins boven het gemiddelde liggen, in zorg voor mensen ongeveer dezelfde hoge voorkeur tonen
als de onderzochte Amerikanen en boven alle onderzochte Amerikaanse kandidaten uitgaan in voorkeur voor algemeen administratief werk.
4.9.

De sociometrische tests

I n hoofdstuk 11 hebben wij de instructie getoond die wij in j u n i 1966
hebben voorgelegd a a n de kandidaten die a a n het testonderzoek
h a d d e n deelgenomen en op die d a t u m nog op het seminarie als
student waren ingeschreven. Deze instructie sloot met drie opgaven :
I
Noem drie namen van p e r s o n e n - i n volgorde van v o o r k e u r met wie u het liefst zoudt willen samenwerken in een dergelijk (in de instructie beschreven) project.
II
Noem de n a m e n van degenen van wie u vermoedt dat zij u
gekozen zullen hebben.
m
Noem de drie leden van uw jaarcursus van wie u vermoedt dat
zij de meeste keuzen hebben gekregen. Geef hun namen in de
volgorde zoals u die schat.
Door middel van de antwoorden op deze vragen hebben wij geprobeerd voor ieder van de kandidaten te berekenen :
a. een index voor status in de groep ;
b. een index voor sociale sensitiviteit of sociale perceptie.
ad a. De index voor status in de groep is gemeten door vraag 1, de
klassieke sociometrische vraag. Wij hebben bij de berekening van
deze index de voorstellen gevolgd van L. Katz (72). M e n telt d a n
voor elke onderzochte het aantal ontvangen keuzen op, maar m e n
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houdt daarbij rekening met het gewicht van hen die de keuze de
den. M.a.w., m e n weegt de sociale positie van de kiezers door te be
zien hoeveel keuzen de kiezers zelf hebben gekregen. Een voor
beeld kan deze procedure verduidelijken :
K a n d i d a a t χ is gekozen door de kandidaten А, В en с N u wegen
wij de sociale positie van А, В en с Wij hebben daarvoor het aantal
leden van de groep nodig: dit bedroeg voor de derdejaars in j u n i
1967: 14.
A is gekozen door 3 mensen: zijn gewicht = 3/14
в is gekozen door 5 mensen: zijn gewicht = 5 / 1 4
с is gekozen door 4 mensen: zijn gewicht = 4 / 1 4
D e status-index voor kandidaat χ is d u s : 3/14 + 5 / 1 4 + 4 / 1 4 =
0.86 (afgerond).
ad b. D e index voor sociale gevoeligheid wordt gemeten door vraag
11 en i n . Deze index bestaat dus uit twee sub-indices: namelijk één
die de gevoeligheid meet voor de eigen plaats in de groep, en één
die de gevoeligheid meet voor de relaties die er in de groep bestaan.
Deze gevoeligheid kan men meten a a n de mate van overeenstemming die er bestaat tussen het aanvoelen van de situatie en de
werkelijke situatie. O m de m a a t van deze overeenstemming te
m e t e n h e b b e n K a t z e n P o w e l (73) e e n ' I n d e x of Conformity'ontworpen die door ons is gebruikt en die in bijlage 11 staat beschreven.
Vergelijkbaar maken van beide groepen
Uiteraard is de Index of Conformity die een bepaald individu behaalt, afhankelijk van de grootte van de groep waarin de sociometrische test is afgenomen.
O m d a t de proefpersonen in ons onderzoek uiteenvielen in twee
groepen, nl. 15 theologen en 37 filosofen, was het nodig om de
scores van Sociale Status en Sociale Sensitiviteit van beide groepen
vergelijkbaar te maken in verband met de berekening van de intercorrelaties van de testbatterij. Hiertoe werd de volgende procedure
gevolgd :
binnen elk van beide groepen zijn de individuen gerangordend o p
basis van h u n I n d e x ;
vervolgens zijn de rangscores omgezet in standaardscores. Hiertoe
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is gebruik gemaakt van tabel 12 in A. L. Edwards, Statistical Methods
for the Behavioral Sciences (46).
4.10. Samenvatting van de testuitslagen in een globaal beeld
Na de bespreking van de uitslagen op de 16 P.F.test van Cattell
hebben wij samengevat hoe het beeld van de twee groepen kandidaten uit deze test naar voren komt. Voegen wij hierbij een samenvatting van de andere testuitslagen dan zien wij het volgende globale beeld :
1. de intelligentie van de groepen wordt gedomineerd door het
voorkomen van een middengroep van relatief gelijke intelligentie: er komen veel relatief lage intelligenties voor en weinig relatief hoge intelligenties ;
2. de groep is zeker niet meer neurotisch d a n gemiddeld in Nederland mag worden verwacht. Er komen echter meer kandidaten
voormeteenhogerdanmiddelmatigeneuroticismescore dan kandidaten met een lager dan middelmatige neuroticismescore. Dit
laatste geldt in versterkte mate voor het voorkomen van neurotisch-somatische klachten ;
3. de derdejaarsgroep toont een significant hogere mate van sociale
extraversie ;
4. de zelfkritiek is in beide groepen meer dan gemiddeld hoog;
5. de autoritaire gezindheid is gemiddeld iets hoger dan die welke
is gevonden bij vergelijkbare groepen universiteitsstudenten. Het
vermoeden rijst dat deze een vergelijkbare daling vertoont bij
langere duur van het hoger onderwijs;
6. de religieuze rigiditeit in de groep is gelijk aan die welke bij een
groep Utrechtse studenten was gevonden, waarbij bovendien
vermeld dient te worden dat de Utrechtse groep enige j a r e n eerder was onderzocht. Het vermoeden dat de variabele onderwijs
een rol speelt in de lagere mate van rigiditeit bij de derdejaars,
wordt versterkt;
7. de voorkeur voor religieuze waarden was in de groep ongeveer
gelijk aan die bij Amsterdamse theologiestudenten van andere
kerkelijke richtingen en aan die bij eerder onderzochte War155

mondse studenten;
8. hetzelfde geldt voor de voorkeur voor sociale waarden;
9. de voorkeur voor beroepswerk, waarbij de zorg voor andere mensen een belangrijke rol speelt, is op de Kuderschaal zeer uitgesproken en komt overeen met de hoogte van deze voorkeur bij
een vergelijkbare grote groep van Amerikaanse katholieke theologiestudenten.
In het nu volgende hoofdstuk willen wij het docentenoordeel en
het testbeeld met elkaar vergelijken.

Hoofdstuk V
V E R G E L I J K I N G VAN

5. ι.

T E S T B E E L D EN D O C E N T E N O O R D E E L

Verduidelijking van onze methode

I n dit hoofdstuk vergelijken wij het testbeeld en het docentenoordeel. Wij hopen d a a r m e e nader te komen tot de vervulling van
onze opdracht. Er is ons namelijk gevraagd te onderzoeken:
1. welke zijn de feitelijke beoordelingsnormen?
2. selecteert men overeenkomstig deze normen?
3. kan deze selectieprocedure duidelijker, eventueel sneller en met
meer zekerheid verlopen?
D e eerste vraag is beantwoord in de analyse van de beoordeling
van de ideale kandidaat. De derde vraag hopen wij te beantwoor
den in hoofdstuk v u . De tweede vraag willen wij in dit en in het
volgende hoofdstuk beantwoorden.
H e t is overigens duidelijk d a t hiermee de opzet van ons onderzoek
eigenlijk anders ontworpen is dan de meeste Amerikaanse onder
zoeken in dit veld. D a a r is veelal de predictieve waarde van de
test voorwerp van onderzoek. Daar vraagt m e n : is deze test
goed genoeg om te voorspellen of deze k a n d i d a a t een goed pries
ter zal worden-ofwel: of deze kandidaat niet uit de opleiding
zal worden weggezonden-of deze k a n d i d a a t tijdens de opleiding
zal decompenseren? M.a.w., het is de test die ter verantwoording
wordt geroepen betreffende zijn predictieve validiteit. E n d a n stelt
m e n de beoordeling van docenten, cijfers, beoordeling door geeste
lijke leiders, mentoren, counselors, buiten discussie. Althans min
stens methodisch : men weet weliswaar dat succes of mislukking in
het geestelijk a m b t of in de religieuze staat een onmogelijk crite
rium is zolang hiervoor geen indices worden verzameld. Dus be157

sluit m e n als criterium te hanteren of de onderzochte student in de
opleiding blijft ('volhardt in zijn roeping') of dat hij de opleiding
verlaat. Wij hebben onze bezwaren tegen de implicaties van een
dergelijke onderzoeksopzet in hoofdstuk ι uiteengezet.
Samengevat m e n e n wij dat er a a n een dergelijke onderzoeksopzet
de fout kleeft van een dubbelzinnig criterium; een fout waarom
trent wij de achterdocht koesteren dat deze door een wellicht on
bewust theologisch vooroordeel is ingegeven.
O n z e opzet is anders. Wij hebben de docenten ondervraagd over
h u n n o r m e n en vervolgens hen uitgenodigd deze n o r m e n in een
beoordelingsproces toe te passen. Dit beoordelingsproces proberen
wij te verduidelijken waarbij wij de testresultaten als vergelijkings
p u n t gebruiken. Wij zijn ons daarbij bewust d a t de w a a r d e van
tests betrekkelijk is. Anderzijds geven deze tests op verschillende
wijze informatie hoe bepaalde gewenste eigenschappen worden
aangetroffen in vergelijkbare groepen. D a t kan zijn: de spreiding
van neuroticisme onder de Nederlandse bevolking (A.B.V.), de
spreiding v a n intelligentie bij kweekschoolleerlingen (Otis), de
m a t e v a n autoritaire tendenties onder de Nederlandse bevolking
en bij groepen studenten (F.), de m a t e van religieuze rigiditeit bij
groepen studenten ( R . R . ) , de interesse o m mensen te helpen bij
Amerikaanse priesterkandidaten ( K u d e r ) . M a a r steeds hebben wij
geprobeerd door middel van tests te laten zien hoe bepaalde eigen
schappen bij onze kandidaten aanwezig waren als wij hen met
bruikbare referentiegroepen vergeleken. Vanuit deze bevindingen
g a a n wij nu pogen te oordelen over de beoordelingen van de do
centen.
5.2.

De som-discrepantiescore : de gemeten afstand tussen de 'ideale' kan
didaat en beoordeelde werkelijke kandidaten

O m het docentenoordeel te kunnen vergelijken met het testbeeld,
dienen wij n u het docentenoordeel operationeel te definiëren. Wij
gaan daartoe als volgt te werk.
Wij vergelijken de uitkomsten van de tweede docentenbeoordeling
van de kandidaten (de tweede Q.sort) met de uitkomsten van d e
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Q.sort van de 'ideale' kandidaat. Door de verschillen per i t e m met voorbijzien van de richting van het verschil-te sommeren,
verkrijgen wij voor iedere kandidaat een som-discrepantiescore
(27|d|). Deze discrepantiescore geeft aan hoeveel deze student van
de denkbeeldige ideale kandidaat verschilt. H e t blijkt d a n dat de
hoogste discrepantiescore 67.04 bedraagt en de laagste discrepantiescore 35.26. De student met ¿ Ή | 6 7 . 0 4 wordt dus beoordeeld als
iemand die het verste afstaat van het ideaal; de student m e t
27|d[35.26 als iemand, die in deze groep het minst ver afstaat van
het beeld van de ideale kandidaat.
5.3.

De discrepantiescore en het kandidatenbestand in november ідбу

I n de loop van november 1967 hebben wij betreffende de door ons
in september 1965 onderzochte 67 kandidaten, die inmiddels, voor
zover nog in opleiding, nu studeerden a a n de Katholieke Theolo
gische Hogeschool te Amsterdam, gevraagd:
A. wie van hen de opleiding uit eigen beweging h a d d e n verlaten;
в. wie van hen de opleiding op advies van de docenten h a d d e n ver
laten ;
c. wie van hen nog in opleiding waren m e t goede vooruitzichten;
D. wie van hen nog in opleiding waren met twijfelachtige vooruit
zichten.
H e t antwoord was als volgt :
groep A : 20 personen
в : 12 personen
c : 20 personen
D : 15 personen
M e n kan aan de h a n d van deze gegevens meerdere indelingen m a 
ken in de totale door ons onderzochte groep van 67 kandidaten.
Voor het doel dat ons nu bezig houdt, maken wij twee indelingen :
a. groep А + в : de 'verlaters' versus groep с + D : de nog aanwe
zigen :
b . groep в : de 'weg-geadviseerden' versus groep с + D : de nog
aanwezigen.
Vervolgens hebben wij de correlatie berekend van deze twee groe159

pen met de discrepantiescore. De uitkomsten van deze berekeningen zijn als volgt:
ad a. De correlatie van de discrepantiescore ¿"Idi met de groep aanwezigen, verminderd met alle verlaters = —.20 ρ < o.io.
D a t wil zeggen dat kandidaten met een lage discrepantiescore over
het algemeen behoren tot de groep van hen die in november 1967
- d u s twee j a a r na het testonderzoek-nog a a n de opleiding deel
n a m e n . Dit verband is echter niet significant. De reden daarvan
moet wel zijn d a t onder degenen die op eigen initiatief de opleiding
hebben verlaten, zowel kandidaten waren die als geschikt zijn be
oordeeld als ook kandidaten die als minder geschikt zijn beoor
deeld en die uit dien hoofde ook kans h a d d e n gelopen een advies
te krijgen om de opleiding te verlaten.
ad b. De correlatie van de discrepantiescore Σ\ά\ met de groep blij
vers (c + D ) , alleen verminderd m e t degenen die 'weggeadviseerd'
zijn, terwijl de groep 'verlaters op eigen initiatief' buiten beschou
wing zijn gelaten, is hoger. Deze bedraagt г = — .29 ρ < 2 % .
Dit criterium b : aanwezigen versus weggeadviseerden, levert ons
dus een bescheiden extern criterium voor de predictieve validiteit
van de discrepantiescore. We kunnen zeggen: er is enige, zij het
lage, systematische samenhang tussen de m a t e waarin de docenten
de kandidaten beoordelen volgens h u n ideaalnorm en het feitelijk
blijven in de opleiding.
5.4.

De discrepantiescore en de uitslagen van de tests

Wij zullen n u achtereenvolgens bezien welke verbanden wij heb
ben gevonden tussen de discrepantiescores en de uitslagen van de
tests. Dit geschiedt in dezelfde volgorde waarin wij deze tests en de
uitslagen d a a r o p eerder hebben besproken.
De Otis intelligentietest
D e correlatie tussen de discrepantiescores en de uitslagen op de
Otis bedraagt 0.24. De correlatie is niet in de verwachte richting,
m a a r s i g n i f i c a n t b e n e d e n d e a p c t . d r e m p e l . E e n hogere discrepantiescore heeft een significante samenhang met een hogere Otis intelli160

gentiescore. Anders gezegd : een hogere Otis intelligentiescore blijkt
samen te gaan met een lager beoordeelde geschiktheid van de kan
didaat. Voorlopig is dit een verbazingwekkende bevinding. I n de
interviews hebben de docenten meer d a n eens de klacht geuit d a t
de studieresultaten onvoldoende zwaar werden gewogen bij de
beoordeling van de ambtsgeschiktheid. H e t hier gevonden verband
zegt echter m e e r : hogere intelligentie is geen aanleiding geweest
o m een kandidaat als meer geschikt te beoordelen ; lager intelligen
ten maakten meer kans als meer geschikt beoordeeld te worden.
O m de draagwijdte van deze bevinding enigszins te schatten her
inneren wij aan de uiteenzettingen van Calon en Prick (28) over
de rol die het complex intelligentie speelt in de totaliteit van de
persoonlijkheid. Zij wijzen daarentegen juist op het belang van de
intelligentie voor de opbouw van een persoonlijke waardenschaal,
voor de d u u r z a a m h e i d van de keuzerichting, voor de rijkdom en de
regulatie van de emotionaliteit.
H e t komt ons d a n ook voor dat het door ons geconstateerde ver
b a n d tussen de beoordelingen met de intelligentiescores enige zorg
moet baren.
De Amsterdamse Biografische Vragenlijst
D e correlaties zijn als volgt:
i7|d| met de N.schaal voor neuroticisme

.00

Σ\ά\ met de N.S.schaal voor neurotisch-somatische
klachten
Σ\ά\ met de E.schaal voor sociale extraversie
27|d| met de T.schaal voor de houding tegenover

.21 ρ < 10%
.02

de test

.19

JV. en N.S.schaal
Er blijkt geen enkel verband te bestaan tussen neuroticisme, voor
zover dit wordt gemeten door de A.B.V., en de geschiktheidsbeoordeling door de docenten. Voorzichtig gezegd : de docenten blijken,
voor zover h u n oordeel ligt uitgedrukt in deze beoordelingssystematiekj geen zicht te h e b b e n op de neuroticismefactor die door de
A.B.V. a a n het licht wordt gebracht. Dit verdient temeer de aan161

dacht nu blijkt dat zij bij hun beoordelingen wel rekening houden
met het optreden van neurotisch-somatische klachten. Immers, het
verband tussen de discrepantiescore en de uitslagen op de N . S .
schaal is significant op i o pet. niveau. Concreter gezegd: kandidaten die vanuit neurotische labiliteit lichamelijke klachten vertonen,
hebben meer kans als zodanig op te vallen bij de beoordelende docenten en worden d a n als minder geschikt beoordeeld.
Misschien verdient het volgende nog de aandacht : bij inspectie van
de N . en N.S.scores in hoofdstuk i v bleek ons, dat 20 eerstejaars
kandidaten en 6 derdejaars kandidaten een hoger dan middelmatige score vertoonden op de neuroticismeschaal, m a a r geen enkele
kandidaat een hoge score. O p de N.S.schaal echter vertoonden 7
kandidaten zonder meer een hoge score, naast 20 een hoger d a n
middelmatige score.
D e vraag, die in verband hiermee kan worden opgeworpen, is een
vraag betreffende d e 'waarnemingsdrempel'. Wanneer worden
klachten zó ernstig dat zij aan de beoordelaars gaan opvallen? Wij
zijn geneigd te concluderen dat neurotische klachten níet worden
waargenomen, en neurotisch-somatische klachten wèl. De laatste
worden echter klaarblijkelijk niet alleen eerder gezien, ze zijn bovendien meer aanwezig.
E.schaal: sociale extraversie
De m a t e van sociale extraversie is-zoals wij in hoofdstuk 11 z a g e n onder deze kandidatengroepen groeiende. Dit blijkt geen enkele
rol te spelen in het geschiktheidsoordeel van de docenten. W e zouden kunnen zeggen: they take it for granted. Zij accepteren dit als
feit zonder d a a r a a n een geschiktheidsoordeel te koppelen.
T.schaal voor 'testeerlijkheid'
Bij de bespreking van de uitslagen op deze schaal hebben wij erop
gewezen dat de kandidaten een opvallend gunstig beeld vertoond e n : h u n zelfkritische, niet defensieve houding sprong in het oog:
19 hadden een lage score, 27 een lager dan middelmatige score,
slechts 19 een middelmatige score, terwijl hoger dan middelmatig
een hoge scores geheel uitbleven. De groep is globaal gekenmerkt
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door een betrekkelijk hoge m a t e van eerlijkheid en zelfkritiek. Dit
kenmerk is a a n de beoordelaars wellicht niet geheel o n t g a a n : de
correlatie met de beoordelingsmaat bedraagt .19. Het verband is
echter te laag om significant te zijn.
De F.schaal voor autoritaire gezindheid
D e correlatie tussen de discrepantiescore en de F.schaal uitkomsten
is — . 1 7 . Deze kleine correlatie is zelfs niet significant op 10 pet.
niveau. M.a.w., of kandidaten een hoge of lage m a t e van autoritaire
gezindheid vertonen blijkt ten aanzien van h u n beoordeelde ge
schiktheid in het oog van h u n docenten geen verschil te maken.
Wij wijzen er echter nog op, d a t deze kleine en wellicht toevallige
correlatie in een onverwachte richting g a a t : in het beeld van de
ideale kandidaat immers kwamen drie kenmerken voor die wij blij
kens h u n rangschikking tot de 'gezichtsbepalende' kenmerken van
de ideale kandidaat moesten rekenen. Deze w a r e n : emotionele
gezondheid, intellectuele openheid en openheid voor het s t a n d p u n t
van anderen. Welnu, voor zover iemand van een autoritaire ge
zindheid vervuld is, zijn deze drie kenmerken in overeenkomstige
m a t e afwezig. M a a r de correlatie-hoe klein o o k - g a a t tegen deze
verwachting in. De tendens is: meer autoritaire gezindheid geeft
meer kans op geschiktheidsbeoordeling voor het a m b t ; minder au
toritaire gezindheid, mindere geschiktheidsbeoordeling voor het
geestelijk a m b t . Wij zouden a a n dit lage en niet van kans op strikt
toeval ontbloot verband, geen a a n d a c h t wijden, ware het niet d a t
de nu volgende correlatie in dezelfde richting wijst en n u wel op
niet toevallige doch systematische wijze.
De schaal voor Religieuze Rigiditeit
D e correlatie tussen de discrepantiescore en de uitkomsten op de
R.R.schaal bedraagt: —.29

ρ < 2%.

Dit betekent dat religieus meer rigide kandidaten een niet op toe
valligheid berustende grotere kans hebben als meer geschikt te
worden beoordeeld d a n de religieus minder rigiden. O m deze be
vinding n a a r waarde te schatten dienen wij ons uit de voorgaande
hoofdstukken de volgende p u n t e n in herinnering te b r e n g e n :
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a. De door Weima ontworpen schaal meet een zestal kenmerken
waardoor religiositeit kan verstarren : ι. hardnekkigheid en star
heid waardoor ontoegankelijkheid ontstaat voor religieuze vraag
stellingen; 2. onvermogen tot persoonlijke gewetensbeslissingen.
3. rigide normbesef; 4. kritiekloosheid ten opzichte van tradi
tie; 5. voorkeur voor moraliserende boven psychologische ver
klaringen ; 6. een uitzonderen van de eigen groep bij het zoeken
n a a r schuldvragen.
b . Bij de beoordeling van echtheid in geloof wijzen verschillende
auteurs op de noodzaak van wagen, het overwinnen van oedipale
bindingen en het overwinnen van het 'gevangen zijn in het ver
leden'.
Als wij deze uitgangspunten naast elkaar leggen, d a n rijst de vraag
welk vooroordeel de docenten parten kan hebben gespeeld bij h u n
feitelijke beoordeling. Hierop moeten wij nog terugkomen.
De Allport- Vernon-Lindzey schaal voor religieuze waardenvoorkeur
D e correlatie tussen de discrepantiescores en de uitkomsten op de
A.V.L. schaal i v (religieus) bedraagt .03.
Dit verband nadert tot .00. Praktisch kunnen wij zeggen dat de
m a t e van voorkeur voor religieuze boven andere levenswaarden
bij kandidaten niet van invloed blijkt te zijn op het oordeel over
de meerdere of mindere ambtsgeschiktheid van de kandidaten.
Dit geeft op het eerste gezicht wel enige aanleiding tot verwonde
ring. Immers, de voorkeur voor religieuze waarden blijkt in het
onderzoek van Mellenberg en T h i o (90) theologiestudenten signi
ficant te onderscheiden van studenten in a n d e r e studierichtingen.
D e voorkeur voor religieuze waarden is echter in het totaal van de
grpep zó overwegend, d a t deze weinig discrimineert tussen de afzonderlijke kandidaten binnen de groep.
De 'Sixteen Personality/actor test' van Cotteli
D e correlaties tussen de discrepantiescores en de uitslagen op de
16 P.F.test van Cattell zijn als volgt:
A schaal: schizothymie vs. cyclothymic
.02
в schaal : d o m vs. intelligent
.07
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с
Ε

schaal : onstabiel vs. rijp
schaal : onderdanig vs. dominant

.ι η
— .05

F schaal: neerslachtig vs. enthousiast
.07
G schaal : karakterzwakte vs. -sterkte
— .17
H schaal : verlegen teruggetrokken vs. avontuur
lijk-ondernemend
— .20 ρ < 10%
ι schaal : hard, robuust vs. gevoelig-sensitief
—.03
L schaal: vertrouwengevend vs. achterdochtig
.12
M schaal: conventioneel vs. excentriek
.00
N schaal : naïviteit vs. 'sophistication'
.31 ρ < 1%
o schaal : vrij van angst vs. angstige onveiligheid — .02
Qi schaal : conservatisme vs. radicalisme (experi
menteren)
.16
0,2 schaal: groepsafhankelijk vs. 'op eigen benen
staan'
0 3 schaal : onstabiel vs. zelfbeheersing en controle
0 4 schaal : ontspannen vs. angstig gespannen
Bovendien :
MD schaal : testoprechtheid

.18
.07
. 16
—.10

H e t lijkt ons voorlopig het meest vruchtbaar als wij ons beperken
tot de uitkomsten van die twee subschalen van de 16 P.F. die enig
verband vertonen m e t de discrepantiescores, o m d a t wij voor de
16 P.F. uitkomsten in deze groep niet over vergelijkbare uitkomsten
in een bruikbare referentiegroep beschikken. D a n staan ter be
spreking :
a. De uitkomsten op de H.schaal. Het blijkt d a t kandidaten met een
hogere tendens in de richting van avontuurlijkheid en onder
nemingszin een iets grotere kans maken (p < 10 % ) o m ge
schikt te worden beoordeeld voor het kerkelijk ambt.
b . D e uitkomsten op de N.schaal. Hier blijkt dat kandidaten, naar
m a t e ze minder naief zijn, meer ervaren en meer wereldwijs, een
hogere kans maken voor het a m b t ongeschikt te worden be
oordeeld : de naieven worden als meer geschikt beoordeeld.
M e n moet hierbij in het oog houden dat de beide groepen op
deze N.schaal tamelijk hoge uitslagen te zien gaven in de rich165

ting van weinig naïviteit en betrekkelijk veel 'sophistication' in
de zin van Calteli.
De Kuder beroepsinleresseschalen
D e correlaties tussen de discrepantiescores en de uitslagen op de
acht in Nederland gebruikte schalen van K u d e r zijn a b volgt :
ι. praktisch-technisch werk
— .11
2. rekenkundig werk
.09
3. experimenteel-wetenschappelijk werk
.15
4. werk waarbij anderen moeten worden overtuigd
of ergens voor moeten worden gewonnen
—.18
5. esthetisch vormgevend werk
.08
6. verbaal werk
. 12
8. werk waarbij de zorg voor andere mensen een
belangrijke rol speelt
— .01
9. algemeen administratief werk
— .24 ρ < 5 %
I n hoofdstuk i v hebben wij de uitslagen van de door ons onder
zochte kandidaten vermeld. Wij hebben een opvallende overeen
komst geconstateerd tussen h u n uitslagen op schaal 8 (zorg voor
andere mensen) en de uitslagen van zeven onderzoeken die in de
Verenigde Staten met vergelijkbare groepen theologiestudenten
zijn verricht. Descores van onze kandidaten op schaal 8 komen vrij
nauwkeurig overeen met die van de 2485 onderzochte Amerikaan
se theologiestudenten. N u blijkt d a t de m a t e waarin kandidaten
op deze schaal een meerdere of mindere interesse tonen in de zorg
voor andere mensen, geen verband houdt met het oordeel van h u n
docenten over h u n geschiktheid voor het geestelijk a m b t . E r is één
significante correlatie gevonden: daaruit blijkt dat een voorkeur
voor algemeen administratief werk de kans vergroot dat men meer
geschikt wordt beoordeeld voor het a m b t : een hoge score op deze
schaal heeft een systematisch verband met een lage discrepantiescore en een hoge discrepantiescore impliceert een lage interesse
voor algemeen administratief werk. Administratief talent blijkt in
deze samenhang wel gezocht.
Schenken wij nog enige aandacht a a n schaal 4 : de voorkeursschaal
voor 'persuasief' werk. Deze schaal gaf de tweede voorkeursrichting
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van onze kandidaten te zien. H e t verband tussen de discrepantie
score en deze uitkomst is te laag o m significant te zijn: het gaat
echter wel in de verwachte richting. K a n d i d a t e n m e t een hogere
interesse voor Overtuigend werken' z o u d e n - a l s toevalligheid meer
kon worden uitgesloten-een lagere discrepantiescore halen en dus
meer als ambtsgeschikt zijn beoordeeld. Of deze tendens meer uit
gesproken w a a r n e e m b a a r is te maken, zullen wij in het volgende
hoofdstuk nagaan.
De sociometrische tests
D e correlatie tussen de discrepantiescores en de m a a t voor sociale
status in de groep is: .02.
D e correlatie tussen de discrepantiescores en de m a a t voor sociale
gevoeligheid (sociale perceptie) is: .23 ρ < i o % .
D e m a t e van prestige in de groep blijkt dus geen rol te spelen in het
oordeel van de docenten. Daarentegen toont de m a a t voor sociale
gevoeligheid wel verband met het oordeel van de docenten, echter
niet in de verwachte richting. K a n d i d a t e n die blijk geven van een
hogere sociale gevoeligheid, hebben kans op een hogere discre
pantiescore en hebben dus de kans als minder ambtsgeschikt te
worden beoordeeld. De kans dat hier toevallige factoren een rol
spelen is echter zeer groot.
5.5.

Samenvatting en kritische opmerkingen

I n dit hoofdstuk hebben wij het docentenoordeel aan een kritisch
onderzoek onderworpen door middel van een vergelijking met de
testuitslagen. Wij vonden een aantal opmerkelijke dingen en wij
misten een aantal belangrijke zaken. Als m e n deze bevindingen
achter elkaar zet, spreekt dit nog m e e r : welke kandidaten maken
een betere kans als geschikt te worden beoordeelt? D a t zijn :
1. de minder intelligenten meer dan de meer intelligenten ;
2. misschien de meer autoritairen meer d a n de minder autoritairen;
3. de religieus rigiden meer d a n de religieus minder rigiden;
4. de meer naïeven meer d a n de meer wereldwijzen;
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5- de administratief geïnteresseerden meer d a n degenen, die voor
administratief werk minder interesse hebben ;
6. de sociaal ongevoeligen misschien meer d a n de sociaal gevoeligen.
In deze zes punten staan de verbanden geformuleerd die o n s - h e t zij
eerlijk gezegd-teleurstellen.
Meer overeenkomstig onze hoop en verwachting is dat diegenen
minder kans hebben als geschikt te worden beoordeeld, die volgens
de testuitkomsten een hogere m a a t voor neurotische-somatische
klachten hebben. Tenslotte valt ons op dat in het oordeel van de
docenten, volgens deze methode gemeten, geen rol speelt:
a. of men een hoge of lage neuroticismescore heeft;
b . of men een hoge of lage mate van eerlijkheid en zelfkritiek a a n
de dag legt;
с of men een hoge of lage interesse heeft in de zorg voor mensen,
zoals gemeten door de voor theologiestudenten in dit opzicht
representatieve schaal van Kuder.
Dit zou voldoende aanleiding zijn om te concluderen d a t er a a n
de docentenbeoordelingen, zoals wij die hebben aangetroffen, ern
stige en systematische fouten kleven. Voordat wij deze conclusie
echter werkelijk trekken, verdient eerst de volgende kritische over
weging alle aandacht. Wij hebben de studenten beschreven aan de
hand van de testscores en steeds deze scores vergeleken met de sco
res die vergelijkbare groepen op dezelfde test hebben gehaald. Wij
moeten er echter rekening mee houden dat de door ons onderzochte
groep tamelijk homogeen is. H e t feit dat de groep nogal homogeen
is zou er aansprakelijk voor kunnen zijn dat de door ons gevonden
correlaties zo klein zijn.
I n het volgende hoofdstuk zullen wij verslag doen van een poging
o m bepaalde tendensen, die in het oordeel van de docenten aan
wezig zijn, meer zichtbaar te maken.
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Hoofdstuk VI
EEN ANALYSE V A N H E T D O C E N T E N O O R D E E L

6. ι.

Inleiding

I n dit hoofdstuk zullen wij op de eerste plaats proberen tendensen
in het docentenoordeel, die slechts flauw zichtbaar waren, meer
zichtbaar te maken. Vervolgens zullen wij het docentenoordeel
zelf aan een nader onderzoek onderwerpen.
6.2.

Nadere analyse van het verband tussen testbeeld en docentenoordeel :
de extreme discrepantiescores

I n 5.2. hebben wij vermeld, dat de discrepantiescores van de 67
kandidaten gespreid liggen tussen 67.04 als hoogste en 35.26 als
laagste score. N u m a g m e n aannemen d a t de wijze waarop de do
centen beoordelen het meest uitgesproken zichtbaar wordt ten
opzichte van díe kandidaten van wie zij menen dat zij het dichtst
naderen tot het ideaal, en ten opzichte van díe kandidaten die naar
h u n oordeel het meest van het ideaal zijn verwijderd. Wij hebben
d a a r o m een nieuwe groep samengesteld, bestaande uit 16 kandidaten met de hoogste en 16 kandidaten met de laagste discrepantiescores. V a n deze nieuwe groep, die uit deze twee extreme groepjes
is samengesteld, hebben wij de correlaties berekend van hun discrepantiescores met h u n uitslagen op de tests. Voordat wij deze
bespreken, willen wij echter op dezelfde wijze als in hoofdstuk ν
de betrouwbaarheid van deze'extreme' discrepantiescores bezien.
6.3.

De extreme discrepantiescores en het kandidatenbestand in november
icfij : de predictieve validiteit
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Zoals in hoofdstuk ν is uiteengezet, hebben wij de onderzochte kan
didaten in november 1967 verdeeld in vier groepen: A. de 'verlaters', в. de 'weggeadviseerden', c. de aanwezigen met goed voor
uitzicht, D. de aanwezigen met twijfelachtig vooruitzicht.
Wij hebben n u de extreme discrepantiescores vergeleken met de
groep blijvers (c + Dj, alleen verminderd met degenen die 'weggeadviseerd'zijn(groepB).Dezecorrelatiebedraagt—.45 ρ < 5 % .
M e n kan dus zeggen d a t de predictieve validiteit van deze extreme
discrepantiescore hoger is d a n die van de discrepantiescores over
de gehele groep. Anders gezegd : a a n de h a n d van de extreme dis
crepantiescore krijgt m e n een groter inzicht in het feitelijk en werk
dadig beoordelingsbeleid.
6.4.

De extreme discrepantiescores en de uitslagen van de tests

Wij hebben significante correlaties gevonden van de extreme dis
crepantiescores-alle op 5 pet. niveau tenzij anders wordt v e r m e l d met de volgende testuitslagen.
Met de Otis: .35
Dit is een bevestiging van de eerdere bevindingen. Een hogere Otis
intelligentiescore gaat samen met een lager beoordeelde geschikt
heid v a n de kandidaat.
Met de schaal voor religieuze rigiditeit: — .38
Ook deze correlatie is een bevestiging van de eerdere bevindingen :
de religieus meer rigide kandidaten hebben een grotere kans als
meer ambtsgeschikt te worden beoordeeld d a n de religieus minder
rigiden.
Met de A. V.L.schaal voor economische waardenvoorkeur : — . 4 0
K a n d i d a t e n met een voorkeur voor economische waarden hebben
een lagere discrepantiescore: worden dus als meer ambtsgeschikt
beoordeeld.
Met de A. V.L.schaal voor sociale waardenvoorkeur : — .38
K a n d i d a t e n met een voorkeur voor sociale waarden worden als
meer ambtsgeschikt beoordeeld.
Met de A. V.L.schaal voor een theoretische waardenvoorkeur: .46 ρ < 1%
D e meer theoretisch geïnteresseerde kandidaten worden als minder
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geschikt voor het a m b t beoordeeld.
Met schaal H. van Cotteli : — .36
Ook hier wordt de eerdere bevinding bevestigd : de meer avontuurlijken, voor zover gemeten door deze schaal van Cattell, worden
als meer geschikt voor het a m b t beoordeeld.
Met schaal JV. van Cattell: .35
D e meer naïeve kandidaten in deze zin van Cattell beoordeelt m e n
als meer geschikt. Ook dit is een bevestiging van de bevindingen
in hoofdstuk v.
Met schaal Qj. van Cattell: .34
Dit is een nieuwe correlatie: kandidaten, die meer conservatief
scoren, beoordeelt men als meer ambtsgeschikt. Zij, die meer radicaal en experimenterend scoren, acht men minder ambtsgeschikt.
Met Kuderschaal 6 voor verbaal werk : .36
K a n d i d a t e n met een hoge voorkeur voor verbaal werk worden
minder ambtsgeschikt beoordeeld d a n kandidaten met een lage
voorkeur voor verbaal werk.
Met Kuderschaal g voor algemeen administratief werk : —.36
Deze correlatie is weer een bevestiging van de eerder gevondene.
K a n d i d a t e n met een voorkeur voor algemeen administratief werk
worden meer ambtsgeschikt beoordeeld dan kandidaten met een
lage voorkeur voor dit werk.
Bij vergelijking van de correlaties van de discrepantiescores en die
van de extreme discrepantiescores met de testuitslagen blijkt dus
dat de gevonden samenhangen bijna allen bevestigd worden. Het
onzekere verband met de uitslagen op de F.schaal voor autoritaire
gezindheid wordt niet bevestigd-evenmin wordt bevestigd de correlatie met de sociometrische index voor sociale gevoeligheid. D e
totale tendens wordt echter verstevigd.
D e samenvatting, die wij in hoofdstuk ν gaven [5.5.], moet als volgt
worden gelezen: Een betere kans als geschikt voor het a m b t te
worden beoordeeld m a k e n :
1. de minder intelligenten ;
2.
3.

de religieus meer rigiden ;
de meer conservatieven;
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4·
5.
6.
7.
8.
g.
10.

de meer naïeven;
de meer avontuurlijken;
de theoretisch weinig geïnteresseerden ;
de economisch geïnteresseerden;
de sociaal geïnteresseerden, gemeten volgens de A.V.L. ;
degenen die een lage interesse hebben voor verbaal werk;
degenen die een hoge interesse hebben in algemeen administratief werk.

Een wezenlijke correctie is dat de m a t e van interesse in sociale
waarden wel bijdraagt tot de beoordeelde ambtsgeschiktheid. Dit
roept overigens de vraag op naar het verband tussen de scores op
de Kuderschaal voor sociaal werk en de scores op de schaal voor
sociale waarden van de A.V.L. Het verband, dat wij vonden tussen
de discrepantiescores en de scores op de schaal voor neurotischsomatische klachten van de A.B.V., wordt niet gevonden tussen de
extreme discrepantiescores en de uitslagen op deze N.S.schaal.
6.5.

Kan het docentenoordeel worden begrepen?

Reeds in hoofdstuk ν hebben wij de overtuiging uitgesproken d a t
er aan de docentenbeoordeling ernstige en systematische fouten kle
ven. Deze overtuiging is door de verbanden tussen de extreme dis
crepantiescores en de testuitslagen versterkt. D e vraag wordt d a n
des te klemmender welke foutenbron bij de docenten voor deze
fouten aansprakelijk moet worden gesteld. H e t is niet aannemelijk
d a t de beoordelende docenten bewust hebben uitgezien naar bij
voorbeeld economisch geïnteresseerden of naar kandidaten met
een voorkeur voor algemeen administratief werk. Dit is niet alleen
niet aannemelijk; een dergelijke veronderstelling is rondweg onzinnig: ze miskent de aard van de beoordelingssituatie. Veeleer
moet men aannemen dat bepaalde persoonlijkheidsconfiguraties als
meer aannemelijk zijn beoordeeld en andere als minder aanvaardbaar.
H e t leek ons daarom nuttig de testuitslagen te bestuderen van vijf
kandidaten met de hoogste, en van vijf kandidaten met de laagste
discrepantiescore.
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Groep ι: 5 kandidaten met de hoogste discrepantiescore:
A:

¿;|d| = 67.0

в : Σ\ά\ = 63.7
с : ¿:|d| = 62.8
D : Σ\ά\ = 62.6
E : Σ\ά\ = 62.2
V a n deze kandidaten beoordeelde m e n h u n afstand van de 'ideale
kandidaat' het hoogste.
Groep 11: 5 kandidaten met de laagste discrepantiescore:

z: ridi = 35.3
27|d] = 35.9
χ : Σ\ά\ = 36.5
w : ¿ ; | d | = 37.3
ν : Σ\ά\ = 3 7 4
V a n deze kandidaten beoordeelde m e n h u n afstand van de 'ideale
kandidaat' het kleinste.
IJ:

De 5 meest en de 5 minst geschikt beoordeelden bezien op hun uitslagen op
de schaal voor religieuze rigiditeit
Wij willen bezien hoe deze kandidaten de afzonderlijke uitspraken
op deze schaal hebben gewaardeerd. D e volgende gegevens vallen op :
Uitspraak 1. Hier moet men kiezen of men de ontwikkeling binnen
de katholieke kerk ziet uitlopen op meer zuiverheid of op grotere
verwarring. D e beide groepen behalen hierop een gelijke score: 11.
N u blijkt dat uit groep i - d e minst geschikt beoordeelden—4 kandi
daten kiezen voor het oordeel 'meer zuiverheid' en 1 kandidaat
voor 'meer verwarring'.
Groep 11-de meest geschikt beoordeelden-kiest in zijn geheel voor
'meer zuiverheid' m a a r met minder nadruk, met meer aarzeling.
M e n zou zeggen: ze kiezen voor 'meer zuiverheid' m a a r zien de
verwarring niet over het hoofd.
Uitspraak 2. Hier moet m e n kiezen of men meent dat het verplichte
ambtscelibaat van de priesters meer nadelen voor de kerk op
levert of dat m e n meent dat het nooit moet worden afgeschaft.
O o k op deze uitspraak behalen beide groepen een gelijke score: 19.
Groep i - m i n s t geschikten-telt hier 2 kandidaten die m e n e n d a t
17З

het verplichte celibaat nadelig is. Groep u - m e e s t geschikten-telt
3 kandidaten die dit menen. Groep ι telt er dus 3 die menen d a t het
ambtscelibaat nooit moet worden afgeschaft en groep 11 telt er 2.
Opvallend is echter dat in groep 1 driemaal een extreme score wordt
aangetekend. I n groep 11 geen enkele.
Uitspraak 6. Hier moet m e n kiezen of men meent dat de kritiek in
tijdschriften op de kerk een belangrijk nut heeft of veeleer ver
warrend werkt.
De 'minst geschikte' groep 1 kiest in zijn geheel voor het n u t van
de openbare kritiek. I n de 'meest geschikte' groep 11 kiezen 4 van
de 5 kandidaten eveneens voor de kritiek, echter aarzelend. Zij
kiezen voor het n u t van de kritiek m a a r h o u d e n bij dit aarzelend
uitgesproken oordeel rekening met de verwarring die n a a r h u n
gevoelen ook wordt aangericht.
N e m e n wij n u twee uitspraken die godsdienstoefeningen betreffen :
Uitspraak 9 betreft pontificale plechtigheden : meent m e n dat zij de
innerlijke w a a r d e n en rijkdom van de kerk uitdrukken of veeleer
d a t zij in deze tijd niet meer passen en strijdig zijn m e t het gevoel
voor evangelische eenvoud? I n beide groepen zijn 2 kandidaten
die de meer traditionele uitspraak bevoorkeuren en 3 die de ponti
ficalia anders willen: ook hier echter zijn de kandidaten uit groep
11 meer aarzelend, minder extreem.
Uitspraak 18 betreft het verdwijnen van de liturgische avondoefe
n i n g : lof of completen. Moet dit verklaard worden uit gemakzucht
of uit de veranderende expressiebehoefte?
I n beide groepen kiest 1 kandidaat voor gemakzucht als verklaring;
de anderen kiezen allen voor de veranderde behoeften: groep 11
echter met meer aarzeling, eventueel m a g men zeggen : met meer
nuancering.
Vervolgens zijn er drie uitspraken die zich bezighouden m e t d e
normering van het sexuele gedrag: de uitspraken 8 (sexueel con
tact voor het huwelijk), 17 (liefde of regels als norm) en 22 (re
geling kindertal in het huwelijk). O p uitspraak 8 wordt vier
m a a l gescored in een meer traditioneel rigide richting en zesmaal
in een meer prudentiële richting. O p uitspraak 17 slechts eenm a a l in de meer rigide richting. O p uitspraak 22 tweemaal.
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V a n deze 7 rigide scores zijn er 6 afkomstig van eerstejaars die daarin waarschijnlijk—vooraf aan nader onderwijs-de opvattingen van
h u n traditioneel-katholieke families (of van het kleinseminarie?)
reproduceren.
Bezien wij n u nog uitspraak 16 betreffende de waardering van de
eenheid in de katholieke kerk. De alternatieve uitspraken luiden:
16a: De eenheid van de katholieke kerk over heel de wereld steekt
gunstig af bij de verdeeldheid van het protestantisme. Versus 16b:
De eenheid van de katholieke kerk is vaak een uniformiteit die in
stand wordt gehouden ten koste van de geestelijke vrijheid.
Vergelijken wij nu opnieuw de groepen 1 en 11 d a n is in beide een
kandidaat die de eenheid van de kerk beoordeelt als zoveel gunstiger dan de verdeeldheid van het protestantisme. Alle anderen
kiezen voor uitspraak b, waarin de vrees wordt uitgesproken voor
uniformiteit door dwang. Echter als volgt:
groep 1 : 1-3-2-3
groep 11: 3 - 3 - 3 - 3
Groep 11, de groep van de 'meer rigiden' en 'meer geschikten'
geeft dus ook adhaesie a a n het 'niet rigide standpunt', echter meer
aarzelend, meer genuanceerd, meer rekening houdend met het feit
dat uitspraken als deze wellicht te ongenuanceerd zijn om er zonder aarzeling achter te gaan staan.
Uitspraak 24 houdt zich ook bezig met de kerk, en wel met d e
schuld van de kerk aan de verdeeldheid. Moet de kerk schuld belijden aan ontstaan en voortduren van de verdeeldheid of is het
in dit verband onjuist te spreken van de schuld van de kerk?
Ook hier vinden wij hetzelfde antwoordenpatroon terugkeren in
beide groepen. I n beide groepen vinden wij 1 kandidaat die het
onjuist vindt te spreken van de schuld van de kerk. Alle andere
kandidaten willen de kerk mede schuldig verklaren. Dit gaat echter als volgt :
groep 1 : 1-1-1-3
groep 11: 2 - 2 - 2 - 2
Ook ten aanzien van deze uitspraak is de meest geschikt beoordeelde groep iets minder categorisch dan de minst geschikt beoordeelde
groep.
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O m d a t wij geïntrigeerd waren door de samenhang die wij hebben
gevonden tussen de m a a t voor religieuze rigiditeit en de beoordeelde ambtsgeschiktheid, hebben wij geprobeerd voor deze samenh a n g een hypothetische verklaring te zoeken. Wij hebben daartoe
de antwoorden op de afzonderlijke uitspraken van de schaal voor
religieuze rigiditeit bij tien kandidaten met de meest extreme discrepantiescores nader geïnspecteerd. D a n vinden wij niet alleen
een verschil in graad van rigide conservatisme, wij vinden ook een
verschil in aarzelend, meer genuanceerd denken. De vijf kandidaten die als meest geschikt zijn beoordeeld, hebben inderdaad
hogere uitslagen op de rigiditeitsschaal, m a a r deze hogere uitslagen lijken ten dele veroorzaakt te worden doordat zij minder extreem en meer genuanceerd oordelen.
H e t is nu wellicht mogelijk deze hypothetische verklaring iets a a n
waarschijnlijkheid te doen winnen door nog vier andere samenhangen in dit licht te bezien. Wij leiden daaruit geen bewijs af voor
de juistheid van onze hypothetische verklaring. Wij bezien slechts
of er sprake is van een iets meer convergerende waarschijnlijkheid.
De j meest en de 5 minst geschikt beoordeelden vergeleken op hun uitslagen
op de N.schaal van Cotteli : naïviteit vs. 'sophistication' (wereldwijsheid)
Bij de bespreking van de uitslagen op deze schaal in hoofdstuk i v
hebben wij gezien dat zowel de eerste- als de derdejaaisscores ruim
voorbij het middelpunt van de schaal tenderen in de richting van
'sophistication' (eerstejaars 7.56, derdejaars 6.33). Vervolgens hebben wij in hoofdstuk ν gezien d a t deze schaal correleert m e t de
discrepantiescore. D e correlatie bedraagt .31 (p < 1%) : kandida
ten met een hogere score op deze schaal hebben een grotere kans
als ongeschikt te worden beoordeeld d a n kandidaten met een
lagere score.
Bezien wij n u de uitkomsten op deze schaal van de twee vijftallen :
1: 'minst geschikten': 10-2-9-10-8
11: 'meest geschikten': 7 - 3 - 8 - 8-8
I n beide groepen komt 1 kandidaat voor m e t een uitgesproken
'naïeve score'. Alle andere kandidaten scoren hoog in de richting
van wereldwijsheid en 'sophistication'. Het verschil tussen beide
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groepen ligt veeleer opnieuw in het feit dat de 'minst geschikten'
meer extreme scores vertonen dan de 'meest geschikt' beoordeelden.
De J meest en de 5 minst geschikt beoordeelden vergeleken op hun uitslagen
op schaal Q / van Catlell: consenatüme versus experimenterend radicalisme
1: 5 - 6 - 8 - 8 - 9
11:2-4-5-7-8
M e n ziet hier de twee schaalhelften over elkaar schuiven: de 5
'minst geschikten' beginnen op het schaalmidden en lopen op tot
hoog radicaal. De 5 'meest geschikten' beginnen bij vrij hoog conservatief en lopen via het schaalmiddelpunt tot vrij hoog radicaal.
De j meest en de j minst geschikt beoordeelden vergeleken op hun uitslagen
op de sociak en theoretuche waardenschaal van de A.V.L.
1: theoretisch: 38-41-42-46-52
sociaal
: 42-37-44-47-38
11: sociaal
: 62-58-55-51-43
theoretisch : 16-30-45-25-33
Bij de groep 'meest geschikten', dus groep 11, ziet men duidelijk
dat h u n waardenvoorkeur uitgaat naar sociale waarden. Door de
onderlinge afhankelijkheid van de schalen in deze test, gaat dit ten
koste van de scores op andere schalen. Zij zijn de praktisch bekommerden.
Bij groep 1 wordt de waardenvoorkeur meer verdeeld en komt de
theoretische waarde meer tot zijn recht.
I n dit verband moeten wij overigens opmerken dat de scores van
beide groepen voor religieuze waarden weinig verschillen opleveren. Dit geldt zowel voor deze twee extreme groepjes als voor de
gehele onderzochte groep kandidaten. Zij hebben een hoge voorkeur voor religieuze waarden die voor theologiestudenten in andere
onderzoeken als representatief is gevonden.
De 5 meest en de j minst geschikt beoordeelden en de index voor sociale sensiviteit
D e tweede vraag in de sociometrische test luidde: wie, denkt u,
zijn er gekozen?
ι??

D e derde vraag luidde: wie, denkt u, hebben u gekozen?
V a n de antwoorden o p deze vragen hebben wij de gemiddelden
berekend. Aan deze sociometrische test hebben in j u n i 1966 alleen
diegenen van de in september 1965 onderzochte kandidaten deelgenomen die in j u n i nog in de opleiding waren. Voor onze twee
vijftallen blijkt het volgende :
Groep 1: van de 'minst geschikten' nog aanwezig 3 kandidaten:
h u n aantal goede schattingen bedraagt: 0 - 1 - 1 .
Groep 11: van de 'meest geschikten' nog aanwezig 4 kandidaten:
h u n aantal goede schattingen bedraagt: 3 - 2 - 2 - 1 .
6.6.

Een poging tot samenvatten

De vraag die wij hier proberen te beantwoorden, luidt: kan m e n
wellicht iets zeggen over de betekenis van het vooroordeel dat de
docenten tegen h u n ideaalstellingen in parten heeft gespeeld?
Wij geloven d a t deze vraag benaderenderwijs als volgt kan worden
beantwoord: de docenten hebben z i c h - m e e r dan h u n bedoeling
w a s - l a t e n leiden door een voorkeur voor kandidaten die zich op
enigszins genuanceerde wijze kunnen aanpassen in d e groep. D e
rigiditeit van de groep was gemiddeld niet hoger dan die van vergelijkbare groepen. Zij kiezen meer voor de genuanceerde scoorders d a n voor de extreme scoorders. Er zijn geen extreem 'conservatieven' ; er zijn er wel die rigiditeit extreem afwijzen. De groep
was ook gemiddeld veel meer 'sophisticated' d a n naïef. De docenten kiezen voor de 'gematigd wereldwijs' scoorders boven de 'extreem wereldwijs' scorenden. Zij kiezen bovendien voor kandidaten die gevoel hebben voor groepsverhoudingen. Weliswaar deed
de index voor sociale perceptie dit niet vermoeden, m a a r onze nadere inspectie van de vijf hoogste en de vijf laagste discrepantiescores maakt dit toch waarschijnlijk. Bovendien, het totaal van de
uitslagen van de vijf kandidaten met de laagste discrepantiescores
toont ons het beeld van personen die in meerdere opzichten tamelijk nauwkeurig het groepsgemiddelde representeren. V a n d a a r dat
wij opnieuw a b waarschijnlijk vermoeden uitspreken: men zoekt
n a a r goed in de groep aangepaste, genuanceerd denkende kandi178

daten. Echter bij dit zoeken is een foutenbron aanwezig: men lijkt
onvoldoende te kunnen onderscheiden tussen een gezonde genuanceerde aanpassing en een conformisme op neurotische basis-een
conformisme uit onvoldoende herkende angst, onzekerheid, onzelfstandigheid en instabiliteit.
Dat deze foutenbron aanwezig is, is nauwelijks aan twijfel onderhevig. Het blijkt hieruit, dat er geen enkele correlatie is gevonden
tussen de neuroticismescores en de beoordelingen, voor zover uitgedrukt in de discrepantiescores, terwijl er wel een correlatie is
gevonden tussen de uitslagen voor neurotisch-somatische klachten
en de discrepantiescores. Enigszins begrijpelijk is dit wel: kandidaten met neurotisch-lichamelijke klachten vallen op: zij tonen
hun onaangepastheid. Dat neemt het feit niet weg dat kennelijk
de neurotische klachten, de mate van neurotisch onaangepast-zijn
over het hoofd is gezien. Het gevolg is dat de beoordelaars niet
hebben onderscheiden tussen groepsaanpassing op gezonde en op
neurotische basis. Wij achten het mogelijk dat men dit onderscheid
wellicht ook over het hoofd heeft gezien vanuit een bepaalde bekommernis. Deze bekommernis heeft-vermoeden wij-iets te maken met de aanpassing aan de traditionele kerkstructuren. Maar
daarover spreken wij in het volgende, laatste hoofdstuk.
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Hoofdstuk VII
B E O O R D E L I N G , T R A I N I N G EN VORMING

7.1.

Inleiding

In het eerste hoofdstuk hebben wij gesignaleerd dat naast de beweging voor klinische pastorale training in de Verenigde Staten de
psychologische studie over ambtsgeschiktheid, selectieprocedures
voor het ambt, invloed van het ambt op de persoonlijkheid tot ontwikkeling is gekomen. Wij hebben echter de indruk dat deze met
tests en statistiek werkende psychologie tot dusver te weinig de klinische pastorale psychologie heeft bevrucht en gekritiseerd. Over
onze kennismaking met de klinische pastorale psychologie hebben
wij eerder een verslag van indrukken geschreven (10).
In dit laatste hoofdstuk willen wij laten zien dat een nauwere samenwerking tussen deze twee stromingen in de psychologie mede
vanuit de bevindingen van ons onderzoek wenselijk moet worden
geacht.
Om dit aan te tonen willen wij in enige paragrafen de volgende
punten bespreken:
1. de beoordelaars en hun vooroordeel ;
2. supervisie als middel bij beoordeling en vorming in de opleiding
voor het pastorale ambt;
3. supervisie als middel bij beoordeling en vorming in de voortgezette pastorale vorming;
4. het stellen van duidelijke eisen aan kandidaten voor het kerkelijk ambt biedt betere kansen voor zielzorg aan ambtskandidaten en ambtsdragers.
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7-2.

De beoordelaars en hun vooroordeel

Toen de leiding van het grootseminarie in Warmond ons de op
dracht gaf tot het hierboven beschreven onderzoek, was de con
centratie van de priesteropleidingen reeds begonnen. Men was zich
allerwegen bewust, dat de opleiding tot kerkelijke ambten en func
ties in de katholieke kerk in Nederland anders moest worden ge
organiseerd. Allereerst verwachtte men van een concentratie van
de opleidingen een kwaliteitsverbetering van theologisch onderwijs
en onderzoek. Vervolgens hoopte men andere kansen en mogelijk
heden te scheppen voor de persoonlijkheidsvorming van die theo
logiestudenten, die zouden kiezen voor een kerkelijk ambt of func
tie. Het seminarie -zoals het in Nederland bestond sinds het begin
van de vorige eeuw-was ontworpen volgens de inzichten die op
geld hadden gedaan op het concilie van Trente. Het was a.h.w.
de institutionalisering van de contrareformatorische ambtstheolo
gie (84). De kandidaat voor het priesterschap moest apart gezet
worden van het volk voor heilige verrichtingen. Men kan dus ook
zeggen : dit seminarie was de institutionalisering van een ritualisti
sche opvatting van het kerkelijk ambt (60 + боа + 6i). Voor deze
seminariestructuur gold dan ook voluit de beschrijving van Fichter
(51) : de kandidaat voor het priesterschap werd opgeleid door het
kerkelijk instituut waarbij hij in dienst zou treden en dat, behalve
zijn werk, ook in hoge mate zijn persoonlijk leven zou regelen.
Men zou kunnen zeggen, dat de uitspraken van het Tweede Vati
caans Concilie reeds de aanzetten bevatten voor een andere ambts
opvatting. Het Decreet 'Presbyterorum Ordinis' vraagt van de pre
dikanten dat zij 'het Woord Gods niet slechts in algemene en ab
stracte termen uiteenzetten, maar de eeuwige waarheid van het evan
gelie toepassen op de concrete levensomstandigheden' (75,9 nr. 4).
De 'heiligheid' van de priesters wordt in datzelfde Decreet taak
gericht geformuleerd : de weg daartoe 'is hierin gelegen, dat zij hun
verschillende taken loyaal en zonder zich te sparen vervullen in de
geest van Christus' (o.l. nr. 13). Zij moeten daartoe hun pastoraal
werk vervolmaken en 'nieuwe pastorale methoden ter hand ne
men' (o.l. nr. 13).
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Het Decreet over de priesteropleiding 'Optatam Totius Ecclesiae'
wil dat men 'in de seminaristen de kwaliteiten tot ontwikkeling
brengt, die hen volop geschikt maken voor de dialoog met anderen,
zoals de kunst om te luisteren en om in een geest van liefde open te
staan voor wat er omgaat in de menselijke samenleving' (75,8 nr.
IQ)·

Kortom, het Tweede Vaticaans Concilie, dat in het Decreet 'Gaudium et Spes' de verhouding tussen kerk en wereld in een nieuw
perspectief stelt, trekt daaruit ook de consequenties voor de positie
van de priester tussen de mensen. Zij worden 'weliswaar door hun
roeping en wijding binnen het volk Gods afgezonderd, maar niet
om van dit volk of van andere mensen gescheiden te worden'.
En verder: 'zij kunnen slechts dienaren van Christus zijn door getuigen en uitdelers te zijn van een ander leven dat uitgaat boven
het aardse leven, maar zij kunnen de mensen niet dienen, wanneer
zij buiten hun leven en levensomstandigheden zouden blijven'
(75,9 nr. 3; zie ook: Frisque en Congar, 56). Consistent hiermee
stelt het Concilie als vormingsopgaven: 'oprechtheid, voortdurende
zorg voor rechtvaardigheid, trouw aan het gegeven woord, aangename manieren, bescheidenheid en liefde in het spreken' (75,8
nr. 11). Dit alles impliceert het einde van het isolement in de opleiding, althans in beginsel. Hoe dit beginsel in de verschillende
landen in de seminaria gerealiseerd is, is een boeiende vraag; internationaal en zelfs crosscultureel onderzoek naar het 'aggiornamento' van de priesteropleiding lijkt ons zeer gewenst. In Nederland heeft dit heroriënteringsproces het einde van het gesloten
seminarie betekend. Het had zichzelf overleefd. Eigenlijk-zo mag
men zeggen-bestond het dan ook al niet meer toen het werd opgeheven. Wat bestond was een restverschijnsel: een huis waar onderwijs werd gegeven, waar men logeerde, maar welks karakteristieke kenmerken en gebruiken de een na de ander in verval waren
geraakt-afgeschaft onder de druk van de studenten die meenden
dat deze gebruiken, regels en gewoonten op veronderstellingen berustten die niet meer geldig waren. Ook de studenten zelf vroegen
om een betere professionele vorming, om meer contact met de
cultuur- en levensproblemen van deze tijd en om een introductie
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in het geloofsleven die minder zou berusten op gewoontevorming
en meer zou aansluiten bij de geloofservaring en het levensgevoel,
dat z i j - v a a k op nog ongevormde wijze—bij zichzelf en bij h u n
leeftijdgenoten aantroffen. De studenten zelf namen met het traditionele seminarie, met de daarin beoefende liturgie, met systematische meditatie en met klaarliggende gebedsvormen als bijvoorbeeld het brevier, geen genoegen meer. Zo zij al een 'vroomheid'
zochten, dan moest deze een 'bijbelse vroomheid' zijn. In ieder
geval zochten zij n a a r nieuwe uitdrukkingsvormen voor hun gelovige interesse in hun medemensen. Uiteraard was al dit zoeken
soms meer een verzet tegen het niet meer passende en knellend geworden traditionele vormingspatroon ; men wist wel wat men níet
w i l d e - m e n wist nog niet exact wat men wèl wilde. Er groeide een
scherp wantrouwen tegen de structuren waarin zij in de toekomst
zouden moeten werken. Kort samengevat : men ging meer en meer
twijfelen aan de traditionele parochie en aan de pastorie als mogelijk werkterrein; men geraakte meer en meer in verzet tegen het
celibaat als noodzakelijke voorwaarde voor zielzorgerlijk werk.
Wij menen dat men de beoordelingsmoeilijkheden en beoordelingsfouten, die wij in het hier beschreven onderzoek hebben opgespoord, in deze context moet plaatsen. H e t lijdt geen twijfel dat de
beoordelaars hebben geleden aan een vooroordeel. Dit vooroordeel
kan vanuit deze situatie worden begrepen. Zelfs tegen de eigen
idealen in is er een vooroordeel werkzaam: men selecteerde-zo
menen wij-wellicht onbewust mensen die zich nog enigermate
zouden kunnen aanpassen aan de zo scherp bekritiseerde omstandigheden waarin priesters moeten werken. Was dit selectie-vooroordeel werkelijk onbewust? O m deze vraag te beantwoorden hebben w i j - n a het beëindigen van ons onderzoek-onze bevindingen
besproken met onze opdrachtgevers uit 1965 (zij werken nu als
gedelegeerden voor de priesteropleiding bij de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam) en met twee priesters die als
pastorale 'counselors' voor theologiestudenten werken. Zij waren
over onze bevindingen niet verrast. Eén van hen realiseerde zich
dat hij tijdens zijn contacten met studenten in het oude seminarie
meer dan eens had gedacht: eigenlijk zou ik een toekomstig pries-
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ter anders willen zien dan de omstandigheden mogelijk maken. H e t
beoordelingsvooroordeel was ook naar hun mening een aanpassingsvooroordeel.
D a a r komt nog iets anders bij : Schreuder formuleert in zijn openbare les dat men voorheen priesters selecteerde op twee kenmerken :
in het Latijn van het kerkelijk wetboek: Sanctitas en doctrina
-heiligheid en geleerdheid-en hij geeft uiting aan het vermoeden
dat men meer dan eens met een voldoende m a t e van vroomheid
of godsdienstigheid genoegen nam, ook bij een herkend defect
in de 'doctrina' : de theoretische bekwaamheid, de voldoende scholing. Dit vermoeden wordt door onze bevindingen binnen het
r a a m van ons beperkt onderzoek wel bevestigd. M a a r het is evenzeer van belang te bezien dat deze twee criteria: 'sanctitas' en
'doctrina', in een bepaalde zin tenminste, enigszins hanteerbare
criteria waren: men kon zien en beoordelen of iemand voldoende
studieresultaten behaalde èn men kon minstens schatten of iemand
zich thuisvoelde bij, zich wèl bevond in het geheel van godsdienstige praktijken die in het seminarie werden ingeoefend. M.a.w.,
men kon redelijkerwijs schatten of iemand zou kunnen voldoen
aan de eisen van een ritualistische ambtsopvatting. Veel moeilijker
werd het oordeel op het moment dat èn in de theologische opvattingen rond het a m b t èn in de geloofsbeleving van de kandidaten
grote verschuivingen gingen optreden. Professionalisering van het
kerkelijk a m b t vraagt de beschikking over het eigen geloof als
overdrachtsmiddel van het Woord Gods aan anderen; een meer
profetische opvatting van het ambt in de wereld vraagt een moeilijk samenspel van oorspronkelijkheid en collegialiteit, vraagt contactbegaafdheid en kunnen putten uit eigen religieuze creativiteit.
Kortom, het vraagt een evenwicht in waarden en tegenwaarden
juist in de geestelijke kenmerken van de persoonlijkheid die moeilijk te vinden, en misschien nog moeilijker te beoordelen zijn. Wij
vermoeden dat het beeld van de ideale kandidaat, zoals dat door
d e W a r m o n d s e docenten in Q.sort formulieren is neergelegd, ten
halve de weg naar een professioneel ambtsbeeld is gegaan en dat
h u n beoordeling van de kandidaten daarom zo bevooroordeeld is
geweest omdat zij in feite bij h u n selectie zijn gehinderd door een
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aanpassing a a n nog aanwezige oude zielzorgstructuren. N u het se
minarie is verlaten en m e n zich selecterend en begeleidend moet
opstellen tegenover studenten a a n de theologische hogeschool brengt
dit h e n - n a a r h u n betuigd gevoelen-in de positie dat zij geen
kandidaten meer willen selecteren die zich kunnen aanpassen a a n
de bestaande pastorie, m a a r d a t zij proberen een model te vinden
voor de toekomstige kerkelijke ambtsdrager a a n wie 'de pastorie'
zich zal moeten aanpassen. M.a.w., zij wensen geen conformisten
te selecteren m a a r ambtsdragers die kunnen getuigen van geloof
en dit ter sprake kunnen brengen m e t ieder m e n s - e n wie is d a t
eigenlijk niet op zijn tijd-wiens behoefte en nood daartoe wordt
herkend.
D e vraag rijst d a n of een onderzoek als het beschrevene enige h a n d 
reiking biedt om deze ideaalstelling realisabel te maken. H e t door
ons gevonden vooroordeel, dat wij als een waarschijnlijk aanpas
singsvooroordeel verstaan, wordt als zodanig h e r k e n d : m a a r de
vraag blijft of dit onderzoek ook uitgangspunten of althans sugges
ties biedt voor een meer vooroordeelsvrije selectieprocedure.
Wij menen dat dit het geval kan zijn. D a a r t o e stellen wij de vol
gende uitgangspunten voor:
a. de selectieprocedure moet h a n d in h a n d gaan met een vormings
procedure ;
b . selectie- en vormingsprocedure dienen te worden ontwikkeld in
samenspraak met die studenten, die kandidaten voor een kerke
lijk pastoraal a m b t willen zijn ;
с dit vraagt een geleidelijke precisering van de criteria-opnieuw
in samenspraak m e t de s t u d e n t e n - v o o r precies die ambtsgroep
waarvoor m e n wenst te selecteren en te trainen ;
d. de vormings- en beoordelingssituaties dienen meervoudig te zijn,
m a a r centraal dient te staan de ontwikkeling v a n een aantal
situaties waarin allerlei ambtsverrichtingen kunnen worden in
geoefend onder deskundige supervisie ;
e. naast gesuperviseerde werksituaties pleiten wij voor pastorale
counseling ten bate van die attitude- en gedragsverandering, die
in het supervisieproces noodzakelijk zijn gebleken.
Deze suggesties willen wij n u enigszins uitwerken.
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7.3·

Supewüie : één van de middelen tot beoordeling en vorming in de opleiding tot een pastoraal ambt

I n Fieldings werk Education for ministry (50) definieert Klink supervisie als volgt : 'Supervision is a method of education designed to
effect those personal changes which will permit the integration into
practice of self-understanding, relevant theory, substantive knowledge and functional skills.' (o.l. 177). M e n bedoelt dus persoonlijke veranderingen teweeg te brengen en wel zulke als nodig zijn
op het niveau van het handelen om een integratie tot stand te
brengen van zelfkennis, theorie die voor het handelen van betekenis
is, feitelijke kennis en handelingsvaardigheden. Het zijn deze persoonlijke veranderingen die ons interesseren in deze context. I m mers, in feite moeten mensen geschikt worden gemaakt voor een
a m b t waarin de persoonlijkheid van de ambtsdrager een grote rol
speelt. Hij moet inderdaad beschikken over 'relevante theorieën'
over zijn werk, hij moet over voldoende kennis beschikken en een
aantal functionele 'skills' beheersen, m a a r al deze gegevens moeten
zijn persoonlijk eigendom worden. Wij hebben dit eerder in deze
studie zo omschreven: hij moet zijn persoonlijk geloof ter beschikking stellen van anderen. Eigenlijk is deze omschrijving nog te m a ger, want als gelovige is hij zich bewust dat het geloof bij de ander
wordt gewekt door Gods Geest. Hij is de dienaar van Woord en
Geest. M a a r hij vervult deze dienst via de werkzaamheid van zijn
eigen gelovige persoonlijkheid. Dan heeft Klink reden om voor de
opleiding tot het kerkelijk ambt te spreken van een leerproces dat
'personal change' ten doel heeft. En deze persoonlijkheidsverandering moet aan concrete indices zichtbaar en beoordeelbaar worden. Klink formuleert een aantal beginselen voor dit leerproces:
kandidaten moeten leren het denken in kategorieën en de werkelijkheidsobservatie samen te brengen; zij moeten een ervaring verwerken die tegen de draad van hun ingeslepen denk- en handelingsgewoonten ingaat en dit betekent een overwinning op angst,
onzekerheid of minstens onhandigheid. Klink heeft het godsdienstig geloof a a n deze leerervaringen steeds zien rijpen. Wel wijst hij
erop dat dit niet zelden slechts wordt bereikt als de supervisee ont-
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dekt dat hij zijn weerstanden tegen deze 'tegendraadse' (crossgrained) ervaringen alleen kan overwinnen via psychotherapie of
therapeutische zielzorg. Het is d a n de taak van de supervisor hem
te helpen zulke hulpinstanties te vinden. Daartoe dienen echter
twee vooronderstellingen te zijn vervuld :
i. de supervisor moet een duidelijk doel voor ogen hebben voor
het leerproces;
2. de supervisor moet over het leerproces een open uitwisseling
onderhouden met de student/kandidaat.
D a t de supervisor een duidelijk doel voor ogen moet staan waarheen hij het leerproces tracht te leiden, moge vanzelfsprekend zijn.
I n feite menen wij dat ons onderzoek ertoe zou kunnen leiden dat
de kerkelijke groepen, waarvoor een supervisor kandidaten helpt
opleiden, zich gaan beraden welke eisen zij nu in concreto en d a a d werkelijk menen te moeten stellen aan h u n kandidaten. Een onderzoek n a a r de eigen idealen en normen en n a a r de wijze waarop
men feitelijk poogt overeenkomstig deze normen te selecteren, komt
ons zeer wenselijk voor.
D a t de supervisor minstens over de ervaringen binnen het leerproces met de kandidaat moet uitwisselen, is o.i. met de aard van
dit leerproces gegeven. H e t supervisieproces is gericht op de werkrelaties van de persoon en persoonlijkheidsveranderingen kunnen
slechts het bedoelde gevolg zijn van het steeds beter beschikbaar
worden van de persoon voor zijn werk. Wij menen dat een uitwisseling met de kandidaat over de vraag aan welke eisen hij reeds wel
en aan welke hij nog niet beantwoordt, noodzakelijke voonvaarde
is om te voorkomen dat de kandidaat of in een schijnwereld terecht
komt of aan defaitisme ten prooi valt. Een dergelijke uitwisseling
over 'de stand van zaken' levert d a n nieuwe opdrachten en nieuwe
vragen, kortom : een nieuw voorlopig plan. Wij menen dat op deze
wijze de supervisie nadrukkelijk een leerproces blijft; een leerproces dat noodzakelijk gesystematiseerd moet worden met behulp
van gezichtspunten ontleend aan de psychologie van de intermenselijke verhoudingen en de leerpsychologie.
I n de pastoraal-theologische opleiding aan de Nijmeegse universiteit heeft H . Andriessen gedurende de laatste vier j a a r pastorale
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arbeid gesuperviseerd. Zijn ervaringen zijn mede de grond voor
onze stelling. Fundamenteel in het supervisieproces zijn de veranderingen waardoor de ambtsdrager meer competent wordt in
zijn werk. Onmisbaar lijkt daarbij het opstellen van criteria waardoor het veranderingsproces kan worden geformuleerd en gestimuleerd, maar tevens overzichtelijk en beoordeelbaar wordt gemaakt.
7.4.

Supervisie: één van de middelen M beoordeling en vorming in de
voortgezette pastorale vorming

Bij voortgezette pastorale vorming moet men-zo dunkt ons-uitgaan van enige punten:
1. ambtsdragers zijn opgeleid voor werk in een wereld die sindsdien is veranderd;
2. kerkelijke ambtsdragers ervaren vaak pijnlijk een tekort aan
pastorale competentie;
3. een aantal kerkelijke ambtsdragers meent te ontdekken dat zij
door hun opleiders en door zichzelf verkeerd zijn beoordeeld in
hun geschiktheid voor het ambt.
Wij koesteren de verwachting, mede op grond van de in de vorige
paragraaf geschetste supervisie-ervaring, dat aan ambtsdragers, die
een deskundig supervisieproces doormaken, niet alleen de kans
wordt geboden hun ambtscompetentie te verhogen, maar dat zij
bovendien kunnen winnen aan zelfkennis die de beslissing of zij
hun ambtelijk werk zullen voortzetten, meer verantwoord doet zijn.
7.5.

Het stellen van duidelijke eisen aan kandidaten voor het kerkelijk
ambt, biedt betere kansen voor zielzorg aan ambtskandidaten en ambtsdragers

W. de Bont (21) heeft ervoor gepleit dat iedere groep kerkelijke
werkers: bisdom, orde, congregatie, duidelijk de eisen moet formuleren voor zijn kandidaten. Er bestaat niet één uniform priesterbeeld. Dit suggereert ook het Concilie Decreet over de priesteropleiding (75,8 nr. 1) : het wilde slechts algemene wetten uitvaar189

digen die aangepast kunnen worden 'aan de bijzondere omstandigheden van tijd en plaats, zodat de priesteropleiding altijd in overeenstemming kan zijn met de pastorale noden van die gebieden
waarin het priesterlijk ministerie moet worden uitgeoefend'. I n
feite echter w o r d e n - w a a r het ambtskandidaten betreft-deze geconcretiseerde eisen aan hen gemanifesteerd en gerepresenteerd
door de vertegenwoordigers van de groep waarbij zij zich willen
aansluiten. Wij delen de mening van Salman (107) die hen een
drievoudige taak toedeelt: de taak om deze eisen en normen te
doen verschijnen, de taak om voor kandidaten mystagogen te z i j n mensen die hen leren omgaan met mysteriën van God en de mens e n - , en een taak om hen te helpen zichzelf te helpen bij al die
'personal changes' die daartoe zijn vereist. D e door Salman genoemde mystagogische taak sluit in dat m e n veel meer d a n tevoren
een beroep doet op d e hulp van d e godsdienstpsychologie. Ook als
m e n de taak van de kerk en haar functionarissen gericht ziet op het
totale welzijn van mens en wereld, dan nog blijft deze taakstelling
zijn specifieke kleur ontlenen aan het feit, dat wij wandelen in een
wereld van geloof en mysterie. Kerkelijke ambtsdragers dienen
vertrouwd te zijn met de wijze waarop wij 'de Onzienlijke zien'.
Geloof en Godservaring mogen hen niet vreemd zijn op straffe van
verlies van h u n meest eigen beroepsidentiteit. Dit impliceert echter
niet alleen een theoretische kennis van de godsdienstpsychologie,
m a a r ook een training die hen in staat stelt de specifiek-religieuze
variabele bij zichzelf en bij anderen zo te herkennen, dat zij er eerbiedig mee kunnen omgaan. De laatste taak: de kandidaten te
helpen zichzelf te helpen bij 'personal changes' is, aldus geformuleerd, precies wat men bedoelt met counseling. M e t name Hiltner
(66) heeft deze definitie aan Rogers ontleend voor zijn omschrijving van 'pastoral counseling'. Wij verwachten dat, n a a r m a t e men
duidelijker eisen kan formuleren en representeren w a a r a a n ambtskandidaten kunnen voldoen, de motivatie tot het zoeken van 'pastoral counseling' bij ambtskandidaten èn ambtsdragers zal groeien.
Dit vraagt echter dat er veel inspanning en energie wordt geïnvesteerd in het opleiden van pastorale counselers voor deze taken.
H e t Concilie Decreet dat vraagt: 'men 1ère hen hoe zij geestelijke
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leiding moeten geven', (75,8 nr. 19) is een recente ondersteuning
van de vraag van Rümke (106) naar mensen die werkelijk geestelijk kunnen leiden.

Samenvattingen

I n het eerste hoofdstuk geven wij een oriënterend overzicht van de
geschiedenis van de hulp die psychologen en psychiaters hebben
gegeven bij de selectie van kandidaten voor het priesterschap. I n
beginsel is deze gedragswetenschappelijke hulpverlening mogelijk
gemaakt door de uitspraak van Pius χ dat voor roeping nodig is:
voldoende geschiktheid, en een voldoende zuivere intentie of moti
vatie. Deze geschiktheid en motivatie kunnen en moeten worden
beoordeeld. D e belangstelling van gedragswetenschappers is feite
lijk sterk gestimuleerd door de artikelen van T h . V. Moore, die de
vraag a a n de orde stelde of'religieus personeel' in doorsnee minder
psychisch gezond is d a n mensen gemiddeld zijn. D e uitwisseling
v a n gedachten en van onderzoeksbevindingen heeft deze vraag
stelling meer genuanceerd gemaakt: m e n vindt dat het geestelijk
a m b t inderdaad een zekere aantrekkingskracht uitoefent op 'vreem
de mensen'. M e n vindt ook dat het opvoedingsklimaat, waarin
'roepingen' voor het geestelijk ambt kunnen groeien, vaak niet kan
worden vrijgepleit van infantiliserende tendensen en m e n sugge
reert d a t de psychische druk, die van het geestelijk a m b t uitgaat,
het gevaar insluit dat de persoonlijkheid van de ambtsdrager nog
verder wordt gedeformeerd. M e t name geeft het verplichte priester
celibaat, zo menen meerdere auteurs, gemakkelijk aanleiding tot
een zekere onrijpheid en het blijven steken in een te grote moeder
binding waardoor een onvoldoende mannelijke identificatie tot
stand komt. H e t is echter zeker dat bevindingen van deze aard niet
meer valide zijn d a n klinische duidingen veelal zijn: m e n blijft
daarbij enigszins in het onzekere over de vraag in hoeverre zulke
generalisaties voldoende grond hebben o m staande gehouden te
19З

kunnen worden. Bovendien blijft het de vraag hoeveel beroepsdeformatie in ieder beroep optreedt en toelaatbaar moet worden geacht. De meest dwingende vraag die van vele zijden wordt gesteld,
is deze: wat is het criterium of het persoonlijkheidsmodel waarmee
m e n kandidaten voor een godsdienstig ambt moet beoordelen?
Deze criteriumvraag wordt des te belangrijker n a a r m a t e de theologen het kerkelijk a m b t meer gaan ontwerpen als een veelheid
van dienstverleningen van pluriforme aard. Deze veelvormige kerkelijke ambten komen weliswaar te zamen onder de noemer van
'dienst van Woord en Sacrament', m a a r z u l l e n - z o hoopt m e n meer recht doen wedervaren aan de veelheid van functies en verrichtingen, waartoe de kerk zich gezonden weet met het oog op de
verkondigings- en verzorgingsbehoeften in de wereld. Wij besluiten d a a r o m dat de lokale kerkelijke overheid, overigens in verstandhouding met de leiding van de wereldkerk, zo duidelijk mogelijk
moet omschrijven welke eisen zij stelt aan kandidaten voor de vele
kerkelijke ambten waarvoor zij deze kandidaten wil bestemmen.
In het tweede hoofdstuk beschrijven wij, hoe wij een onderzoek in
een opleidingsinstituut voor twee Nederlandse bisdommen hebben
ontworpen. Wij hebben de docenten van dit opleidingsinstituut
nauwkeurig ondervraagd over de normen die zij hanteren bij het
beoordelen van de ambtsgeschiktheid van h u n studenten. Deze
normen, die wij tevens hebben besproken met enige ervaren theologen alsmede met psychologen en sociologen-priesters en leken-,
hebben wij samengevat in een beoordelingsinstrument waarin veertig min of meer gewenste persoonlijkheidskenmerken zijn opgenomen. Vervolgens hebben wij acht groepstests gekozen waarvan
m a g worden aangenomen dat zij voldoende betrouwbare informatie verschaffen over díe persoonlijkheidskenmerken waarover
docenten, in het licht van hun normen, de kandidaten wensten te
beoordelen. Deze tests omvatten een intelligentietest (Otis), een
test voor neurotische en neurotisch-somatische klachten (de Amsterdamse Biografische Vragenlijst), een test voor autoritaire gezindheid (een Nederlandse versie van de F.schaal van Adorno), een
test voor religieuze rigiditeit (ontworpen door J . Weima), de waardenvoorkeurstest van Allport-Vernon-Lindzey die o.a. de mate van
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voorkeur voor religieuze waarden meet, de 'Sixteen Personality
Factor Test' van R. B. Cattell, de beroepsinteressetest van G. F.
Kuder die vaak in Amerikaanse onderzoeken van theologanten en
priesters is gebruikt, en een sociometrische test voor groepsaanzien
en groepsgevoeligheid.
In het derde hoofdstuk beschrijven wij allereerst het beeld dat de
docenten in ons onderzoek voor ogen hebben van een ideale kandidaat. Kenmerken, die het gezicht van de ideale kandidaat bepalen, zijn: echtheid in de geloofsbeleving, collegialiteit, gezond
verstand, geschiktheid tot het leggen van wederkerige contacten,
emotionele gezondheid, dienstbaarheid, intellectuele openheid,
openheid voor het standpunt van anderen, psychisch opgewassen
zijn tegen de célibataire staat, liturgische feeling, bescheidenheid en
eenvoud. De elf kenmerken die de docenten het minst van belang
achten voor een ideale kandidaat, hebben wij 'schaduwkenmerken'
genoemd. Deze zijn : organisatietalent, voldoende evenwicht tussen
activiteit en ontspanning, esthetische gevoeligheid, een alternatieve
beroepskeuze kunnen maken, lichamelijke gezondheid, wetenschappelijke belangstelling, gezonde eerzucht, zachtmoedigheid,
in staat zijn een efficiënte tijdsindeling te maken, gezonde relaties
in het gezin waaruit hij afkomstig is, en besluitvaardigheid. Weliswaar was gebleken dat de docenten in meerderheid eigenlijk alle
veertig kenmerken van belang achten, maar bij een gedwongen
keuze tussen de kenmerken is deze volgorde bepalend voor het
beeld van de ideale kandidaat zoals zij deze wensen.
Vervolgens bezien wij in dit derde hoofdstuk welk oordeel de docenten over hun kandidaten hebben. Zij hebben deze kandidaten
tweemaal beoordeeld met een tussenperiode van vijf maanden. De
correlatie tussen deze twee beoordelingen is .56. Analyse van de
twee beoordelingen wettigt het vermoeden dat de beoordelaars in
voldoende mate consistent hebben beoordeeld ; wijzigingen in hun
oordeel kunnen grotendeels op rekening worden geschreven van
veranderingen in persoonlijkheidskenmerken die voor verandering
vatbaar zijn; de minder aan verandering onderhevige persoonlijkheidskenmerken worden door hen ook als gelijk-gebleven beoordeeld. Overigens oordelen de docenten dat de afstand tussen hun
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ideaalbeeld en de werkelijke kandidaten groot is. Zij rangschikken
bij de kandidaten deze volgorde van hoogst aanwezige kenmerken :
i. dienstbaarheid; 2. eenvoud; 3. bescheidenheid; 4. gezond verstand; 5. plezier in werk; 6. gezonde gezinsrelaties; 7. lichamelijke
gezondheid; 8. beschaving; 9. intelligentie; 10. echt geloof; 11.
zachtmoedigheid ; 12. het vermogen een eigen standpunt in te nemen.
Zij beoordelen de psychische gezondheid van de kandidaten l a a g en in verband daarmee schatten zij h u n incasseringsvermogen voor
teleurstellingen en onzekerheid, h u n zelfvertrouwen en h u n zelfkritiek laag. De factoranalyse, die wij over de docentenbeoordeling
hebben uitgevoerd, onderstreept in zekere zin dit beoordelingspessimisme. Er blijken in deze beoordeling zeven factoren een rol
te spelen. Wij hebben deze benoemd als: 1. ongeremde otherdirectedness ; 2. anti-wetenschappelijke, stellingname-mijdende
contactbereidheid; 3. gecoarteerde, zichzelfbeschermende gelovige
gevoeligheid; 4. zichzelfbeschermende teleurstellings- en onzekerheidstolerantie; 5. esthetisch-culturele aanleg voor liturgie; 6. ernstige, plichtsgetrouwe studietoeleg; 7. lichamelijke gezondheid.
M e t n a m e de vier eerstgenoemde factoren duiden aan, dat de docenten in h u n beeld van de kandidaten vaak een onevenwichtige
persoonlijkheidsconfiguratie aantreffen waarbij bepaalde eenzijdige
karakterwaarden niet worden gecorrigeerd door aanvullende tegenwaarden.
I n het vierde hoofdstuk bespreken wij het beeld van de 67 kandidaten zoals dat naar voren komt aan de h a n d van de uitslagen op de
tests. De intelligentie van de groep is vergeleken met een enigszins
vergelijkbare groep kweekschoolleerlingen van goed gemiddelde:
er blijken echter vijftien kandidaten aanwezig met een relatief lage
intelligentie.
De neurotische labiliteit van de groep is niet hoger dan in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking: er zijn echter zes kandidaten aanwezig met een hoge mate van neurotische
labiliteit.
Neurotische labiliteit die zich manifesteert in functionele lichamelijke klachten, is in de groep iets sterker aanwezig dan neurotische
labiliteit zonder meer. Bovendien vinden wij ook hier zes kandida196

ten met een hoge mate van neurotisch-somatische labiliteit.
De mate van sociale extraversie is hoger dan op grond van veel
Amerikaanse onderzoekingen zou worden verwacht.
De mate van zelfkritiek in de groep is uitgesproken hoog en biedt
goede aanknopingspunten voor hulpverlening door counseling.
De mate van autoritaire gezindheid is noch verrassend hoog noch
verrassend laag. Hetzelfde geldt voor de mate van religieuze rigiditeit; dat deze door het theologisch onderwijs gunstig wordt beïnvloed lijkt waarschijnlijk, hoewel het uit onze bevindingen niet
wordt bewezen.
De groep komt overeen met representatief geachte vergelijkingsgroepen wat betreft de mate van voorkeur voor religieuze waarden.
Ditzelfde geldt voor de voorkeur voor beroepsarbeid waarin de
zorg voor andere mensen een rol speelt. De uitslagen op de 16
P.F.test van Cattell weerspreken het pessimistisch gekleurde beeld
van de docenten: wel geeft deze testuitslag aan dat de algemene
begaafdheid van de groep aan de lage kant is, maar de mate van
emotionele gezondheid in verschillende verschijningsvormen is
meestal hoger dan gemiddeld. Deze test is echter voor Nederland
onvoldoende geijkt.
In het vijfde hoofdstuk vergelijken wij docentenoordeel en testbeeld.
Het docentenoordeel, dat een zekere mate van predictieve validiteit heeft, hebben wij operationeel gedefinieerd als de gemeten
discrepantie tussen ideaalbeeld en beoordelingsbeeld. Van deze
discrepantiescore hebben wij de correlaties berekend met de testuitslagen.
In het zesde hoofdstuk hebben wij bovendien de correlaties berekend tussen de testuitslagen en de discrepantiescores van zestien
kandidaten die ab het meest geschikt, en zestien kandidaten die als
het minst geschikt zijn beoordeeld. Wij moeten dan als volgt concluderen : een betere kans als geschikt te worden beoordeeld maken :
de minder intelligenten, de religieus meer rigiden, de meer conservatieven, de meer naïeven, de meer avontuurlijken, de theoretisch
weinig geïnteresseerden, de sociaal geïnteresseerden, de economisch
geïnteresseerden, degenen die een lage interesse hebben in verbaal
werk en degenen die een hoge interesse hebben in algemeen ad197

ministratief werk. De mate van neuroticisme blijkt in de beoordeling geen rol te spelen.
Om deze gevonden vooroordeelsrichting in de docentenbeoordeling nader te onderzoeken hebben wij de uitspraken van de vijf als
meest geschikt, en de vijf als minst geschikt beoordeelde kandidaten
op de schaal voor religieuze rigiditeit geïnspecteerd. Daardoor
lijkt het vermoeden gewettigd, dat dit vooroordeel moet worden
begrepen als een voorkeur voor kandidaten van wie men verwacht
dat zij niet te zeer extreem, maar meer genuanceerd denken en
zich gemakkelijker aan bestaande verhoudingen aanpassen. Dit
moeden wint aan waarschijnlijkheid door een verdere verkenning
van sommige andere testuitslagen. Men heeft echter vanuit dit
vooroordeel klaarblijkelijk onvoldoende onderscheid gemaakt tussen
een creatieve aanpassing en een aanpassing op neurotische gronden.
In het zevende hoofdstuk pogen wij het door ons aangetroffen beoordelaarsvooroordeel te situeren: het na-Trentse seminarie beleeft zijn einde en de gedachten van het Tweede Vaticaans Concilie
over ambt en ambtsopleidingen zijn nog niet uitgewerkt en nog
minder gerealiseerd. Om in de toekomst de beoordeling meer betrouwbaar te maken en tevens meer vruchtbaar voor de vorming
van de kandidaten, lijkt het ons noodzakelijk dat de beoordeling
geschiedt aan de hand van criteria die aan de kandidaten bekend
en met hen besproken zijn.
Het leerproces van de supervisie biedt onmisbare kansen zowel om
de vorming van de persoonlijkheid ten bate van het ambt te verbeteren als om met de gesuperviseerde kandidaat te bespreken aan
welke eisen hij wel en aan welke eisen hij (nog) niet voldoet. Wij
spreken de verwachting uit dat zodoende de kandidaten ook meer
gemotiveerd geraken tot het zoeken van zielzorgerlijke of therapeutische hulp ten bate van díe persoonlijke veranderingen die
noodzakelijk zijn, willen zij in het kerkelijk ambt vruchtbaar en
deskundig kunnen functioneren.
RÉSUMÉ

Un premier chapitre essaie de donner une vue globale sur l'histoire
de l'aide apportée par les psycholoques et psychiatres dans la
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sélection des candidats au sacerdoce. En principe cette aide scientifique a été rendue possible par l'affirmation de Pie χ que la voca
tion exige une aptitude suffisante ainsi q u ' u n e intention ou motiva
tion authentique. Cette aptitude et motivation peuvent et doivent
être examinées. L'intérêt des psycholoques a été fortement stimulé
par les articles de T h . V . Moore posant la question suivante: le
personnel religieux est-il en moyenne moins équilibré d u point de
vue psychique que la population en général?
L'échange des idées et résultats des recherches a nuancé davantage
cette question: on constate que le ministère sacerdotale exerce en
effet u n certain attrait sur des 'personnalités bizarres' ; on a l'impression que souvent le climat éducatif dans lequel peuvent se développer des 'vocations' n'est pas dénué de tendances infantilisantes
et l'on suggère que la pression psychique qui se dégage d u ministère
sacerdotal implique le danger d e déformer davantage la personnalité d u prêtres. E n particulier le célibat obligatoire favorise aisément, d'après certains auteurs, un m a n q u e de maturité et une
fixation à la mère qui empêche une identification virile normale.
Il est certain toutefois que la validité de pareilles affirmations n'est
pas plus grande que celle des interprétations cliniques en général ;
on demeure dans l'incertitude quant à la légitimité des généralisations. En outre la question se pose : quel est le degré de déformation
professionnelle commune à toutes les professions et donc acceptable? L a question la plus urgente formulée par de nombreux auteurs est celle-ci: quel critère ou modèle de personnalité devons
nous employer pour juger les candidats a u ministère sacerdotal?
Cette question concernant le critère s'avère d'autant plus importante a u fur et à mesure que les théologiens décrivent le ministère
ecclésial comme un ensemble pluriforme de services. Ces ministères
multiples s'unifient bien sûr sous le dénominateur commun 'service
de la Parole et d u Sacrement', mais on espère par cette distinction
mieux valoriser la multiplicité des fonctions qui incombent à l'Eglise
si elle veut répondre aux besoins du monde par l'annonce et p a r
l'assistance. C'est pourquoi nous concluons que l'autorité ecclésiastique locale, de concert avec la direction de l'église universelle,
doit définir aussi clairement que possible ce qu'elle exige des can-
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didats aux nombreux ministères ecclésiaux.
Dans u n second chapitre nous décrivons une recherche faite auprès
d'un séminaire qui prépare des candidats au sacerdoce pour deux
diocèses néerlandais. Nous avons soigneusement questionné les directeurs de cet institut au sujet des normes qu'ils appliquent pour
discerner l'aptitude des étudiants a u ministère. Ces normes que
nous avons examinées avec une équipe composée de théologiens
compétents, de psycholoques et de socioloques (prêtres et laies),
ont été intégrées dans u n instrument d'évaluation comprenant 40
traits de personnalité plus ou moins désirables. Ensuite nous avons
choisi huit tests de groupe desquels on peut attendre une informadon sûre au sujet des traits de personnalité que les directeurs désirent évaluer chez les candidats. Ces tests comprennent un test
d'intelligence (Otis) ; un test pour déceler les plaintes névrotiques
et névro-somatiques (le questionnaire biographique d'Amsterdam) ;
un test pour disvemer la mentalité autoritaire (version néerlandaise de l'échelle F., d'Adorno) ; u n test pour examiner la rigidité
religieuse (élaboré par J . Weima) ; le test des valeurs préférées
d'Allport-Vernon-Lindzey qui mesure entre autres l'affinité aux
valeurs religieuses : le 'Sixteen Personality Factor Test' de Cattell ;
le test de l'intérêt professionnel de Kuder, employé fréquemment
dans les examens américains des séminaristes et prêtres; un test
sociométrique pour déceler la sensibilité aux groupes et la considération dont on jouit dans son groupe.
U n troisième chapitre décrit l'image que les directeurs se font du
candidat idéal. Les caractéristiques qui déterminent la physionomie d u candidat idéal sont les suivantes: authenticité dans la vie
de foi, collégialité, bon sens, aptitude à établir des contacts réciproques, équilibre affectif, disponibilité, ouverture intellectuelle,
ouverture a u point de vue des autres, capacité de vivre le célibat,
sensibilité liturgique, discrétion et simplicité.
Ensuite il y a onze caractéristiques que les directeurs estiment être
moins importantes pour le candidat idéal. Ce sont les 'traits secondaires' suivants: talent organisateur, équilibre satisfaisant entre
activité et détente, sensibilité esthétique, capacité de faire un choix
professionnel alternatif, santé physique, intérêt scientifique, saine
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ambition, mansuétude, capacité d'organiser efficacement son temps,
des saines relations dans la famille d'origine, pouvoir de décision.
Bien que la plupart des directeurs estimaient toutes les 40 caractéristiques importantes, l'obligation de choisir a révélé que l'hiérarchie mentionnée conditionne l'image qu'ils se font du candidat
idéal et souhaité.
Dans ce même chapitre nous examinons ensuite le jugement que
les directeurs se font de leurs candidats. Ils les ont évalués deux
fois avec u n intervalle de cinq mois. La corrélation est .56. U n e
analyse des deux appréciations rend probable l'hypothèse qu'ils
ont j u g é d'une manière suffissamment consistante. Les modifications dans leur jugement peuvent en grande partie être attribuées
à des changements dans les traits de personnalité susceptibles
d'évoluer. Les caractéristiques moins accessibles aux modifications
sont jugées par eux comme demeurant identiques. Les directeurs
estiment d'ailleurs que la distance entre leur image idéale et les
candidats réels est grande. Ils découvrent chez les candidats l'ordre
suivant des caractéristiques les plus frappantes: 1. serviabilité; 2.
simplicité; 3. discrétion; 4. bon sens; 5. joie dans le travail; 6.
saines relations familiales; 7. santé physique; 8. civilisation; 9. intelligence; 10. vraie foi; 11. mansuétude; 12. capacité de prendre
u n point de vue personnel.
Ils jugent la santé psychique des candidats plutôt faible et par là
ils estiment que leur capacité d'encaisser des déceptions et l'incertitude, leur confiance en eux-mêmes et leur autocritique ne sont
pas grandes. L'analyse factorielle que nous avons faite des évaluations des directeurs souligne en un certain sens ce jugement pessimiste: il apparaît que dans ce jugement sept facteurs jouent un
rôle. Nous les avons nommés ainsi:
1. 'otherdirectedness' non controllé;
2. une disponibilité a u contact telle quelle fait éviter toute prise
de position et rend anti-scientifique;
3. une vie de foi orientée vers l'autoprotection et le rétrécissement;
4. une intolérance autoprotectrice aux déceptions et à l'incertitude;
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5- une aptitude esthético-culturelle pour la liturgie;
6. une application sérieuse et consciencieuse aux études;
7. santé physique.
Les quatres premiers facteurs en particulier indiquent que les directeurs découvrent fréquemment chez leurs candidats une configuration de personnalité déséquilibrée où certaines valeurs caractérielles unilatérales ne se trouvent pas corrigées p a r les valeurs
complémentaires.
Dans u n quatrième chapitre nous étudions la physionomie des
soixante-sept candidats telle quelle se dessine dans les résultats des
tests. Comparée à u n groupe comparable d'étudiants d'une école
normale, l'intelligence du groupe examiné se révèle d'une bonne
moyenne. Il y a cependant quinze candidats dont l'intelligence est
relativement faible. L'instabilité névrotique du groupe n'est pas
plus prononcée q u e celle d ' u n groupe représentatif pour la population néerlandaise. Mais il y a six candidats dont l'instabilité névrotique est évidente. Celle qui se manifeste dans des plaintes a u sujet
des fonctions physiques apparaît dans le groupe examiné u n peu
plus fréquemment q u ' u n e instabilité névrotique tout court. En
outre nous constatons que six candidats présentent une instabilité
névro-somatique très prononcée. L'extraversion sociale est plus
forte que ne le font attendre les nombreuses recherches américains.
L'autocritique est très développée dans le groupe et elle offre u n
bon point de départ pour une aide par le 'counseling'. La mentalité
autoritaire n'est ni très apparente, ni complètement absente. La
même constatation vaut pour la rigidité religieuse. Ceci semble influencé favorablement par l'enseignement théologique, bien q u e
cette explication n ' a pas été prouvée par nos recherches. Q u a n t
aux préférences pour les valeurs religieuses, le groupe se révèle
comparable avec des groupes représentatifs. Il en va de m ê m e pour
la préférence professionnelle où le travail social j o u e u n rôle important. Les résultats du test 16 P.F. de Calteli contredisent l'image
pessimiste des directeurs. Quoique le groupe examiné n'en ressort
pas comme très doué en général, sa santé emotionelle sous ses différents aspects se trouve au dessus de la moyenne. Mais il faut ajouter
que ce test n ' a pas encore été suffisamment validé pour les Pays Bas.
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Le cinquième chapitre compare le jugement des directeurs avec
l'image obtenue grâce aux tests. Nous avons défini d'une manière
opéra tionelle le jugement des directeurs-possédant une valeur réelle de p r é d i c t i o n - c o m m e 'la disparité ou le divage mesuré entre le
modèle idéal d'une part et l'image qu'ils se font de la réalité d'autre
part'. Nous avons calculé les corrélations entre ce divage et les
résultats obtenus grâce aux tests.
En outre nous avons calculé dans un sixième chapitre les corrélations entre les résultats des tests d'une part et la disparité de seize
candidats jugés comme les plus aptes et la disparité de seize candidats estimés les moins aptes d'autre part. Voici nos conclusions:
les moins intelligents ont une chance plus grande d'être jugés plus
aptes; il en va de m ê m e pour ceux qui sont plus rigides du point
de vue religieux ; pour ceux qui sont de tendance plutôt conservatrice; pour ceux qui sont plus naïfs, plus avonturiers, moins intéressés aux théories, plus sensibles aux réalités sociales et économiques, moins portés pour l'activité verbale, très intéressés a u travail
administratif. L a proportion de névrosité ne semble jouer aucun
rôle dans ce jugement.
Pour examiner cette tendance aux préjugés chez les directeurs,
nous avons étudié les assertions des cinq candidats jugés les plus
aptes et celles des cinq candidats estimés les moins aptes, sous l'aspect de la rigidité religieuse. Cet examen semble justifier la conclusion que le préjugé signalé doit se comprendre comme une
préférence pour les candidats dont on attend une pensée nuancée
et pas trop extrémiste ainsi qu'une certaine facilité de s'adapter
aux situations données. Cette conclusion s'impose comme d'autant
plus probable q u a n d on explore d'autres résultats obtenus par les
tests.
Ce préjugé explique d'ailleurs pourquoi les directeurs n'ont pas
suffisamment fait la distinction entre une adaptation créatrice et
une adaptation névrotique.
Dans u n septième chapitre nous essayons de situer le préjugé signalé : le séminaire post-tridentain touche à son terme et les idées de
Vatican il a u sujet du ministère sacerdotal et la formation des
candidats n'ont pas encore été élaborées et encore moins réalisées.
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Si dansTavenironveutrendrele jugement plus sûr et en même temps
plus fécond pour la formation des candidats, il nous semble nécessaire de baser le discernement sur des critères connus par les candidats et examinés d'accord avec eux. Le processus d'apprentissage
que constitue la 'supervision' offre des chances indispensables aussi
bien pour améliorer la formation personnelle au ministère que
pour examiner avec le candidat 'supervisé' les exigences aux quelles
il répond déjà et celles aux quelles il ne le fait pas (encore).
Nous formulons l'espoir que par là les candidats seront davantage
motivés pour chercher une aide pastorale ou thérapeutique au
profit des transformations personnelles qui sont nécessaires s'ils
veulent remplir leur fonction ecclésiale d'une manière féconde et
compétente.
(Traduit par A. ULEYN.)
ZUSAMMENFASSUNG

Im ersten Kapitel gibt der Verfasser einen orientierenden geschichtlichen Überblick über die Unterstützung, die von Psychologen und
Psychiatern bei der Auswahl von Priesterkandidaten geleistet wurde. Grundsätzlich wurde diese verhaltenspsychologische Hilfeleistung durch Papst Pius χ ermöglicht, der erklärte, fur die Berufung
sei eine ausreichende Befähigung und eine genügend reine Intention oder Motivation notwendig. Diese Befähigung und Motivation
können und müssen einer Prüfung unterzogen werden. Das Interesse der Verhaltensforscher hat de facto durch die Artikel von
Th. V. Moore eine starke Stimulierung erfahren. Moore warf die
Frage auf, ob 'geistliches Personal' durchschnittlich psychisch weniger gesund sei als der Durchschnitt der Menschen. Durch den
Austausch von Gedanken und Forschungsergebnissen hat diese
Fragestellung eine genauere Nuancierung erfahren: Man meint,
daß das geistliche Amt tatsächlich eine gewisse Anziehungskraft
auf 'sonderbare Menschen' ausübt. Auch ist man der Meinung,
daß das Ausbildungsklima, in dem 'Berufungen' zum geistlichen
Amt wachsen können, oft nicht von infantilisierenden Tendenzen
freigesprochen werden kann. Man läßt durchblicken, daß der psychische Druck, der vom geistlichen Amt ausgeht, die Gefahr in
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sieht birgt, d a ß die Persönlichkeit des Amtsträgers eine weitere
Deformierung erfährt. Mehrere Autoren sind der Auffassung, d a ß
namentlich die Verpflichtung z u m Priester-Zölibat eine gewisse
Unreife nach sich ziehen könnte und daß die betreffenden Personen in einer allzu großen Mutterbindung stecken bleiben, woraus
sich eine ungenügende männliche Identifizierung ergibt. Es ist j e doch sicher, d a ß derartigen Feststellungen kein größerer Wert beigemessen werden kann als den allgemeinen klinischen Deutungen :
M a n bleibt dabei einigermaßen im ungewissen über die Frage,
inwieweit solche Verallgemeinerungen genügend begründet sind,
sodaß m a n sie aufrecht erhalten könnte. Ferner bleibt die Frage
bestehen, in welchem Ausmaß jeder Beruf eine Deformierung zur
Folge hat u n d als tragbar bezeichnet werden m u ß . Die drängendste Frage, die von vielen Seiten gestellt wird, ist diese : Welches ist
das Kriterium oder das Persönlichkeitsmodell, nach d e m m a n
Kandidaten für eine geistliches Amt zu beurteilen hat? Diese Frage
nach d e m Kriterium wird umso wichtiger, als die Theologen das
kirchliche Amt immer mehr als eine Vielfalt von Dienstleistungen
pluriformer Art betrachten und darstellen. Diese Vielfalt der kirchlichen Amter kann zwar unter dem gemeinsamen Nenner 'Dienst
a m Wort u n d Sakrament' subsumiert werden, aber diese werden,
wie m a n hofft, der Vielfalt der Funktionen u n d Leistungen, zu
denen die Kirche s i c h - i m Hinblick auf die Verkündigungs- u n d
Betreuungsbedürfnisse in der Welt—berufen weiß, mehr R e c h n u n g
tragen müssen. Wir ziehen also daraus den Schluß, d a ß die lokalen
kirchlichen Autoritäten-übrigens im Einvernehmen mit der Leitung der Weltkirche-möglichst klar die Anforderungen zu u m schreiben haben, denen die Kandidaten ihrer Meinung nach entsprechen müssen, und zwar hinsichtlich der vielen kirchlichen Ämter, die sie diesen Kandidaten zu übertragen wünschen.
I m zweiten Kapitel beschreibt der Verfasser, wie er eine Untersuchung in einem Ausbildungsinstitut für zwei niederländische Diözesen durchgeführt hat. Es wurden den Dozenten dieses Instituts
genaue Fragen vorgelegt: über die Normen, die sie bei der Beurteilung der Amtsfähigkeit ihrer Studenten zur Anwendung bringen.
Diese Normen, die er auch mit einigen erfahrenen Theologen so-
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wie mit Psychologen und Soziologen (Priestern u n d Laien) besprochen hat, wurden in einem Beurteilungskodex zusammengefaßt, in d e m 40 mehr oder weniger wünschenswerte Persönlichkeitsmerkmale aufgenommen sind. Sodann wurden acht Gruppentests ausgewählt, von denen angenommen werden kann, d a ß sie
genügend zuverlässige Informationen über j e n e Persönlichkeitsmerkmale verschaffen, nach denen die Dozenten-gestützt auf ihre
N o r m e n - d i e Kandidaten zu beurteilen wünschen. Diese Tests u m fassen: einen Intelligenztest (Otis), einen Test über neurotische
und neurotisch-somatische Beschwerden (Biographische Fragenliste
von Amsterdam), einen Test über autoritäre Gesinnung (eine niederländische Abwandlung der F-Skala Adornos), einen Test über
religiöse Strenge (von J . Weima entworfen), den Test über die
Wert-Bevorzugung von Allport-Vemon-Lindzey, in dem u.a. das
Ausmaß der Bevorzugung religiöser Werte gemessen wird, den
'Sixteen Personality Factor Test' von R . B. Cattel, G. F . Kuders
Test über Berufsinteresse, der für die Untersuchung von Theologen
und Priestern oft in Amerika verwendet wurde, und schließlich
einen soziometrischen Test über Gruppenprestige und Gruppensensibilität.
I m dritten Kapitel wird zunächst das Bild eines idealen K a n d i d a t e n
beschrieben, das den Dozenten im Verlaufe unserer Untersuchungen vor Augen stand. Merkmale, die das Gesicht des idealen
K a n d i d a t e n bestimmen, sind: Authentizität der Glaubenspraxis,
Kollegialität, gesunder Menschenverstand, Fähigkeit zur gegenseitigen Kontaktnahme, emotionale Gesundheit, Dienstbereitschaft,
intellektuelle Offenheit, Aufgeschlossenheit für den Standpunkt
anderer Menschen, die Kraft, dem zölibatären Status gewachsen,
zu sein, Gefühl für liturgische Gestaltung, Bescheidenheit u n d
Schlichtheit. Die elf Merkmale, die nach dem Urteil der Dozenten
für die idealen Kandidaten a m wenigsten wichtig sind, haben wir
'Schattenmerkmale' genannt. Es sind dies: Organisationstalent,
ausreichendes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Erholung, ästhetisches Empfinden, die Fähigkeit, sich für einen anderen Beruf zu
entscheiden, körperliche Gesundheit, wissenschaftliches Interesse,
gesunder Ehrgeiz, Sanftmut, die Fähigkeit, eine gute Zeiteinteilung
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durchzufuhren, gesunde persönliche Beziehungen in seinem Elternhaus und Entschlußfreudigkeit.
Es hat sich zwar gezeigt, daß die Dozenten in der Mehrzahl eigentlich alle vierzig Merkmale als wichtig betrachten, aber wenn man
unter den Merkmalen wählen muß, ist die obige Reihenfolge bestimmend fur das Bild des idealen Kandidaten, wie sie sich ihn
wünschen.
Anschließend wird noch in diesem dritten Kapitel dargelegt, welches Urteil die Dozenten über ihre Kandidaten abgeben. Sie haben diese Kandidaten zweimal, mit einem Zwischenraum von fünf
Monaten, geprüft. Die Korrelation zwischen diesen beiden Beurteilungen ist .56. Die Analyse dieser beiden Beurteilungen berechtigt zu der Annahme, daß das Urteil der Prüfer eine genügende
Konsistenz aufweist. Abweichungen im Urteil können großenteils
den Veränderungen der Persönlichkeitsmerkmale, die wandelbar
sind, zugeschrieben werden. Jene Persönlichkeitsmerkmale, die weniger dem Wandel unterworfen sind, werden von ihnen als stabil
betrachtet. Übrigens sind die Dozenten der Meinung, daß der Abstand zwischen ihrem Idealbild und den tatsächlichen Qualitäten
der Kandidaten groß ist. Bei der Einstufung wird von ihnen diese
Reihenfolge der am meisten vorgefundenen Merkmale festgestellt:
1. Dienstbereitschaft; 2. Schlichtheit; 3. Bescheidenheit; 4. gesunder Menschenverstand; 5. Arbeitsfreudigkeit; 6. gesunde Beziehungen in der Familie; 7. körperliche Gesundheit; 8. Kultur; 9.
Intelligenz; 10. echter Glaube; 11. Sanftmut; 12. die Fähigkeit,
einen eigenen Standpunkt einzunehmen.
Nach der Meinung der Prüfer ist die psychische Gesundheit der
Kandidaten schwach, und in diesem Zusammenhang werden ihre
Fähigkeit zur Überwindung von Enttäuschungen und Unsicherheit sowie ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstkritik niedrig eingeschätzt. Die von uns durchgeführte Analyse der Faktoren, welche
die Prüfer bei ihrem Urteil berücksichtigten, unterstreicht im gewissen Sinne die pessimistische Einschätzung. Es zeigt sich, daß
in diesem Urteil sieben Faktoren eine Rolle spielen :
1. ungehemmte 'otherdirectness';
2. antiwissenschaftliche Kontaktfreudigkeit, die aber eine Stel207

lungnahme vermeidet;
3. gezwungene, sich selbst schützende glaubige Empfindsamkeit;
4. eine sich selbst schützende Intoleranz gegenüber Enttäuschungen
und Unsicherheit;
5. ästhetisch-kulturelle Veranlagung fur Liturgie;
6. ernste, pflichtgetreue Hingabe a n das Studium;
7. körperliche Gesundheit.
Besonders die vier erstgenannten Faktoren deuten an, d a ß die Dozenten in der Vorstellung, die sie sich von den Kandidaten gemacht haben, oft eine unausgeglichene Personlichkeitstruktur entdecken, in der bestimmte einseitige Charakterwerte nicht durch
ergänzende Gegenwerte korrigiert werden.
I m vierten Kapitel wird das Bild von siebenundsechzig Kandidaten besprochen, wie sich dies auf Grund der Testergebnisse herausstellt. Die Intelligenz der Gruppe wird mit einer einigermaßen vergleichbaren Gruppe von durchschnittlich guten Schulern an Lehrerbildungsanstalten konfrontiert: dabei zeigen jedoch fünfzehn
Priesterkandidaten eine verhältnismäßig niedrige Intelligenz.
Die neurotische Labilität der Gruppe ist nicht hoher als die der
niederländischen Bevölkerung auf G r u n d einer repräsentativen
Stichprobe, n u r gibt es sechs Kandidaten, die eine starke psychische Labilität aufweisen.
Neurotische Labilität, die sich in funktionellen körperlichen Beschwerden offenbart, ist in der Gruppe etwas starker vorhanden
als neurotische Labilität schlechthin. Ferner begegnen wir hier
sechs Kandidaten, die mit einer besonders starken neurotischsomatischen Labilität behaftet sind.
Das Ausmaß der sozialen Extrovertiertheit ist hoher als m a n auf
Grund zahlreicher amerikanischer Untersuchungen erwarten würde.
Der Umfang der Selbstkritik in der G r u p p e ist ausgesprochen groß
u n d bietet gute Anknüpfungspunkte für Hilfeleistung durch 'Counseling'.
Das Ausmaß an autoritärer Gesinnung ist weder überraschend
groß noch überraschend klein. Dasselbe gilt für die Intensität der
religiösen Strenge; d a ß diese durch den theologischen Unterricht
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günstig beeinflußt wird, scheint wahrscheinlich, laßt sich aber
nicht durch unsere Ergebnisse beweisen.
Was die Vorliebe für religiose Werte betrifft, zeigt die Gruppe
Übereinstimmung mit anderen Vergleichsgruppen, die als repräsentativ gelten. Dasselbe trifft fur das Ausmaß an Vorliebe
für Berufsarbeit zu, in der die Sorge für andere Menschen eine
Rolle spielt. Die Ergebnisse aus dem 16 P. F.-Test von Cattell widersprechen der pessimistisch gefärbten Vorstellung der Dozenten:
dieses Testergebnis laßt zwar erkennen, d a ß die allgemeine Begabung der Gruppe eher niedrig ist, aber die emotionale Gesundheit in verschiedenen Erscheinungsformen ist meistens hoher als
die des Durchschnitts. Dieser Test wurde jedoch für die Niederlande nicht genügend überprüft.
I m fünften Kapitel wird das Urteil der Dozenten mit der Vorstellung verglichen, die sich aus den Tests ergibt. Das Urteil der Dozenten, das einen gewissen vorausblickenden Wert besitzt, wurde
aus praktisch-operativen Überlegungen als die in Meßwerten ausgedrückte Diskrepanz zwischen Idealbild und Beurteilungsbild definiert. Von dieser Diskrepanzhohe wurden die Korrelationen mit
den Testergebnissen berechnet. Außerdem enthalt das sechste Kapitel die Berechnung der Korrelationen zwischen den Testergebnissen und den Diskrepanzkurven von sechzehn Kandidaten, die
als am meisten geeignet, und von sechzehn anderen Kandidaten, die
als a m wenigsten geeignet beurteilt wurden. Die Schlußfolgerung
daraus lautet: WTas die Beurteilung ihrer Eignung betrifft, haben
diejenigen die besseren Aussichten, die weniger intelligent sind, die
in religiöser Hinsicht strengeren, konservativeren, die mehr naiven, die mehr abenteuerlichen, die theoretisch weniger interessierten, die sozial engagierten, die ökonomisch interressierten, diejenigen die weniger Geschmack an verbaler Arbeit haben, u n d diejenigen die ein starkes Interesse an allgemeinen Verwaltungsarbeiten zeigen. Das Ausmaß neurotizistischer Erscheinungen spielt
erwiesenermaßen in der Beurteilung keine Rolle.
D a sich im Urteil der Dozenten eine bestimmte Tendenz der Voreingenommenheit zeigt, wurden zwecks Untersuchung dieser Tendenz die Aussagen der fünf a m gunstigsten und der fünf a m un209

günstigsten beurteilten Kandidaten hinsichtlich der religiösen
Strenge einer genauen Überprüfung unterzogen. Daraus ergibt
sich die berechtigte Vermutung, daß diese Voreingenommenheit
als eine Bevorzugung jener Kandidaten aufzufassen ist, von denen
m a n erwartet, d a ß sie nicht allzu extremistisch, sondern eher nuanciert denken und sich leichter den bestehenden Verhältnissen
anpassen. Diese Vermutung gewinnt durch weitere Heranziehung
einiger anderer Testergebnisse an Wahrscheinlichkeit. Auf Grund
dieser Voreingenommenheit hat m a n aber offensichtlich eine
schöpferische Anpassung nicht genügend von einer Anpassung aus
neurotischen Gründen unterschieden.
I m siebenten Kapitel wird der Versuch unternommen, die von
dem Verfasser festgestellte Voreingenommenheit zu situieren : das
Trienter Seminar erlebt sein Ende, und die Gedanken des Zweiten
Vatikanischen Konzils wurden noch nicht ausgearbeitet u n d noch
weniger verwirklicht. Will m a n in der Zukunft zu einer Beurteilung
gelangen, die verläßlicher und zugleich für die Ausbildung der
Kandidaten fruchtbarer ist, so scheint es unerläßlich, daß die Beurteilung an H a n d von Kriterien vor sich geht, die den Kandidaten bekannt sind und die mit ihnen besprochen wurden.
Der mit der Beaufsichtigung verbundene Lernprozeß bietet unentbehrliche Chancen, die es ermöchlichen, die Persönlichkeitsbildung zu Gunsten des Amtes zu verbessern und sich auch mit
dem beaufsichtigen Kandidaten über die Frage zu unterhalten,
welchen Anforderungen er tatsächlich und welchen er (noch) nicht
entspricht. Der Hoffung wird Ausdruck gegeben, daß die Kandidaten sich auf diese Weise auch stärker angeregt fühlen, zu Gunsten der notwendigen persönlichen Änderungen seelsorgliche und
therapeutische Hilfe zu suchen, damit sie im kirchlichen Amt fruchtbar und fachkundig arbeiten können.
(Übersetzt von N. GREITEMANN.)

SUMMARY

I n the first chapter we present an historical survey of the assistance
that psychologists and psychiatrists have given in the selection of
candidates for the priesthood. Such support from the behavioral
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sciences was m a d e possible through the statement of Pius χ saying
that a vocation requires sufficient ability and a pure intention or
motivation. This ability and motivation can and should be meas
ured. T h e interest of the behavioral scientists is actually strongly
fostered through the articles of T h . V. Moore in which he poses the
question, whether the average 'religious person' is mentally less
healthy than the average person. T h e exchange of thoughts and
researchfindings has further nuanced this problem; it appears in
fact t h a t the church ministry has some attraction for 'strange
people'. I t also appears that the educational climate, in which
vocations for the priesthood and religious life develop, is often not
free from infantilising tendencies. Some suggest, that the psychol
ogical stress, which procedes from and accompanies the religious
life, includes dangers for further personality deformation. T h e obli
gation of priestly celibacy in particular, according to m a n y authors,
fosters a certain immaturity and mother fixation, which impedes a
satisfactory masculine identification. Findings of this kind however
are no more valid than other clinical interpretations: it therefore
remains uncertain in how far such generalisations can be sufficiently
verified.
Moreover, the question remains how far the deformation in reli
gious vocation is similar to that in every profession, a n d therefore
must be tolerated. T h e most pressing question p u t by everyone is :
what is the criterion or the personality model, by which candidates
for religious office in the church can be assessed? This problem of
criterion is becoming even more pressing today when theologians
conceive of priestly office as a pluriformity of m a n y ministries.
While this multifaceted image of church office can be compre
hensively expressed in 'ministry of Word and Sacrament', it is to
be hoped that the multiplicity of functions of the church will more
satisfactorily respond to the needs of the world, for which the
church recognises its responsibility in preaching and care. We
conclude therefore t h a t the local church leaders, in dialoque with
the leaders of the world church, must define as clearly as possible
the requirements for candidates to the various church offices.
In the second chapter we describe our research design for a semi211

nary serving two Dutch dioceses. W e have carefully interviewed
the teachers of this seminary regarding the norms which they use
to assess the ability of their students for the priesthood. W e have
condensed these norms in a rating-scale including forty more or
less desirable personality characteristics, after having discussed
them with some experienced theologians, psychologists and sociologists, some of whom were priests and others laymen. Following
that, we have chosen eight group tests, which are supposed to give
sufficiently reliable information on those personality characteristics
which the teachers, in the light of their norms, wished to use in
assessing their candidates. These tests included an intelligence test
(Otis) ; a test for neurotic and psycho-somatic complaints (The
Amsterdam Biographical Questionnaire) ; a test for authoritarian
attitudes (a Dutch version of the F.scale of Adorno) ; a test for
religious rigidity (developed by J . Weima) ; the Study of Values of
Allport-Vernon-Lindzey, which also measures the preference for
religious values; the 'Sixteen Personality Factor Test' of R. B.
Cattell; the vocational preference test of G. F. Kuder, which is
often used in American research dealing with the theological students and priests ; and a sociometrie test for group status and group
sensitivity.
I n the third chapter we describe first of all the image which the
teachers have of the ideal candidate. Qualities which determine
the image of the ideal candidate a r e : authenticity of religious faith,
collegiality, common sense, capability for reciprocal contact, emotional health, service-orientation, intellectual openness, openness
towards the view-point of others, psychological fitness towards
celibacy, liturgical feeling, modesty and simplicity. T h e eleven
qualities, which the teachers judge least important for the ideal
candidate, we have called 'shadow-qualities'. These a r e : organizational talent, satisfactory balance between activity and relaxation,
sensitivity, ability to make an alternative vocational choice, physical health, scholarly interests, healthy ambition, meekness, ability
to make a structural use of one's time, healthy family relations, and
ability to make decisions. It appeared that the majority of teachers
considered all forty qualities equally important, but when they
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were forced to choose the above mentioned order emerged.
After t h a t we focus the teachers rating. T h e candidates were rated
twice within a period of five months. T h e correlation between the
two ratings is .56. T h e analysis of the two j u d g m e n t s validates the
supposition about the consistency of the teacher-ratings: differences
in their judgments can, for the most part, be attributed to changes
in more mobile personality qualities; those qualities which are less
susceptible to such mobility, remain more or less the same in their
ratings. I n their opinion on the whole there is great difference
between their ideal image and the actual candidates. T h e y rank
the qualities most frequently found in their candidates in the fol
lowing order: 1. disposition to service; 2. simplicity; 3. modesty;
4. common sense; 5. pleasure in work; 6. healthy family relations;
7. physical health; 8. culture; 9. intelligence; 10. authentic reli
gious faith; и . meekness; 12. ability to take their own stand.
I n their opinion the mental health of their candidates is low, a n d
consequently their tolerance for frustration and uncertainty, their
self-confidence and their self-criticism are also considered low.
A factor-analysis of these faculty ratings highlights this pessimistic
rating. We have found seven factors at work in this rating and
listed them as follows :
1. unlimited other-directedness ;
2. a contact preparedness, which is anti-scientific and avoids ta
king a personal stand ;
3. a sensitivity
narrow ;

towards faith, which is too self-protective

and

4. a self-protecting intolerance towards frustration and uncertainty;
5. an aesthetic-cultural disposition for liturgy;
6. a n overly serious attitude towards study;
7. physical health.
In the first four factors described above, the teachers show that
their image of the candidates often represents a n unbalanced per
sonality configuration, which is one-sided and lacking sufficient
complementary qualities, which would be counterbalancing.
In the fourth chapter we discuss the image of the sixty-seven can
didates in so far as it appears from the results of the tests. T h e
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intelligence level of the group may be compared with a somewhat
similar group from an average training college ; however there are
fifteen candidates with a relatively low intelligence. T h e neurotic
lability of the group is not higher than in a representative sample
from the Dutch population; but there are six candidates with a
high rate of neurotic lability.
Neurotic lability manifesting itself in psychosomatic complaints, is
somewhat more strongly present than neurotic lability without
such complaints. I n addition we also find six candidates here with
a high rate of psychosomatic lability. T h e rate of social extraversion
is higher than could be expected from the result of American
research. T h e rate of self-criticism in the group is especially high
and offers good opportunities for help by counseling. T h e measure
of authoritarianism is neither embarrassingly high nor unusually
low. T h e same can be said about the rate of religious rigidity. This
rigidity is probably lowered by theological instruction. O u r findings
however do not allow us to say that theological instruction is the
most important or only influencing factor.
T h e group compares with other representative groups in the measure of preference for religious values. T h e same holds true for the
preference for occupational work in the field of social service. T h e
scores on the 16 P.F.testof Cattell contradict the pessimistic image
of the teachers ; it is true that this testscore indicates that the level
of general ability of the group is rather low, but the rate of emotional health in its various dimensions appears generally to be higher
than average. However this test is insufficiently validated for the
Netherlands.
In the fifth chapter we compare the teachers' j u d g m e n t and the
test-results. T h e teachers'judgment, which has a certain predictive
validity, we have operationally defined as the measure of discrepancy between the ideal scores and the rating scores, given to
the candidates. W e have computed correlations between these
discrepancy-scores and the test-scores.
Moreover in the sixth chapter we have computed correlations between tests-scores and discrepancy-scores of sixteen candidates, who
are rated as most qualified and of sixteen candidates considered to
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be least qualified. We must draw the following conclusions: those
candidates have a better chance to qualify, who are lower in intelligence, religiously more rigid, more naïve, more adventurous,
less theoretically inclined, socially interested and interested in economics, who have a low interest in verbal work and a high interest
in administrative work. T h e rate of neuroticism appears to play
no role in the judgment. W e have looked into the bias in the faculty
j u d g m e n t by inspecting the statements on the separate items of the
scale for religious rigidity of the five candidates considered as most
qualified and of the five candidates considered as least qualified.
From this it appears that this bias must be understood as a preference for candidates who are not too extreme, but more intellectually nuanced and who will easely adapt to established structures.
This supposition appears even more probable through further study
of some other testscores. This bias has led to a n insufficient distinction between creative adaptation and adaptation motivated by
neurotic tendencies.
In the seventh chapter we attempt to place the discovered bias in
context: the post-tridentine seminary system is coming to an end
and the thoughts of the second Vatican Council about priestly
ministry and priestly formation are still inadequately worked out.
A necessary condition for making faculty ratings more reliable and
even more fruitful for the education of candidates demands clearly
established criteria, which are made known to the candidates and
discussed with them. Supervision as a learning process offers indispensable chances not only for improving ministerial education
but also for discussing with the candidate those positive qualities
which are sufficiently developed, and those which need further
development. W e firmly believe that in this way candidates will
become better motivated to seek for pastoral or therapeutic help for
achieving the personal changes required to make their priestly
work more fruitful and competent.
(Translated by N. S C H O O N D E R W O E R D )
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Bijlage I
I N S T R U C T I E VOOR DOCENTEN BIJ (¿.SORT B E O O R D E L I N G

Zoals u weet willen wij proberen het oordeel, dat u ambtelijk moet
uitbrengen over de geschiktheid van priesterkandidaten, enigszins
te systematiseren. Redenen van deze poging tot systematiek zijn:
a. meer inzicht in allerlei vragen over de vorming tot priester;
b. kansen scheppen om technisch psychologische hulpmiddelen beter te kunnen benutten bij beoordeling en begeleiding;
с meer inzicht in de vraag-op den langen duur-hoe de bisschop
zijn personeelsbeleid moet opbouwen.
Dit in het kort als rechtvaardiging van de niet geringe moeite, die
ik van u vraag.
U heeft de vragenlijst voor u van student x. Op deze vragenlijst
staan 40 kenmerken. Een aantal van deze kenmerken beschrijven
deze student, in meerdere of mindere mate.
Een ander aantal van deze kenmerken beschrijven deze student
helemaal niet; in tegendeel: ze geven juist het tegendeel van de
indruk, die deze student op u maakt.
Eerste stap: u leest deze lijst door en neemt er de twee kenmerken
uit, die voor deze student het meest karakteristiek zijn. Achter elk
van deze twee kenmerken zet u een kruisje op de meest linkse ko
lom (waarboven een 2 staat en de kwalificatie: 'in sterke mate aan
wezig').
Tweede stap: u leest de lijst opnieuw door en kiest vijf kenmerken
uit, die zeer karakteristiek zijn voor deze student. U zet dan een
kruisje achter elk van deze kenmerken in de linkse kolom, waar
boven een 5 staat.
Derde stap: u leest de lijst opnieuw door en kiest acht kenmerken
225

uit, die tamelijk karakteristiek zijn voor deze student. U zet dan
een kruisje achter elk van deze kenmerken in de linkse kolom,
waarboven een 8 staat.
Vierde stap: u werkt vanaf de andere zijde (van de kolom: 'volstrekt onvoldoende aanwezig'). U kiest twee kenmerken, die deze
student volstrekt niet typeren (of meer normatief geformuleerd : die
bij hem volstrekt onvoldoende aanwezig zijn). Achter elk van deze
twee kenmerken plaatst u een kruisje in de rechtse kolom, die met
een 2 gemerkt is.
Vijfde stap: u zoekt vijf kenmerken, waarvan u meent dat ze zeer
onvoldoende aanwezig zijn (hem duidelijk niet typeren!). Achter
elk van deze vijf kenmerken plaatst u een kruisje in de rechtse kolom gemerkt met een 5.
gesde stap: u zoekt acht kenmerken, die bij deze student tamelijk
onvoldoende aanwezig zijn (die hem tamelijk weinig typeren).
Achter elk van deze kenmerken plaatst u een kruisje in de rechtse
kolom, die met een 8 gemerkt is.
gevende stap: u telt de kenmerken, die u nog niet gebruikt heeft.
Dit moeten er nu 10 zijn.
Klopt dit getal 10, dan is de lijst goed ingevuld. Klopt dit getal
niet, dan verzoek ik u dringend op te sporen, waar u een telfout
heeft gemaakt en deze te verbeteren.
Waarschuwingen
Gebruik bij dit werk potlood en gum. U zult soms willen verbeteren ;
Soms zult u de keuze geforceerd vinden. Soms zult u voor een
kolom te veel, soms te weinig punten hebben. Houdt u zich desondanks aan de 'verkeersregels' en doe dat zo gewetensvol mogelijk. Een 'betrekkelijke' orde is voorlopig beter dan 'geen' orde in
ons beoordelen.
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Bijlage II
BEPALING

VAN

DE I N D E X VOOR SOCIALE

SENSITIVITEIT

Sociometrie vraag 2: perceptie van zelfontvangen keuzen
Sociometrie vraag 3 : perceptie van de keuze-configuratie in de
groep
Uit beide vragen kan een maat voor sociale perceptie worden be
rekend door middel van de door Katz en Powell vermelde 'Index
of Conformity' {L. Katz and James H. Powell, 'A Proposed Index
of the Conformity of One Sociometrie Measurement to Another',
in: J . Moreno, Sociometry Reader, i960, p. 298.)
Deze index wordt verkregen door een formule, waardoor berekend
kan worden in hoeverre een variabele X concordeert met een va
riabele IJ.
Variabele X wordt met betrekking tot vraag 2 gedefinieerd ak
de perceptie door individu (i) van de keuzen die hij ontvangen
heeft, variabele IJ ak de keuzen, die individu (i) in werkelijkheid
heeft ontvangen.
Met betrekking tot vraag 3 wordt variabele X gedefinieerd ak de
perceptie door individu (i) van de keuzevoorkeur binnen de groep
en variabele IJ als de werkelijke keuze voorkeur.
Voor vraag 2 en 3 kan uit de getabelleerde data per groepslid wor
den vastgesteld :
a. hoe vaak relatie X aahwezig к zonder dat IJ aanwezig к (rtxfj)
b. hoe vaak relatie X en IJ beide aanwezig zijn (пхц)
c. hoe vaak relatie IJ aanwezig к zonder dat X aanwezig is (n^tj)
d. hoe vaak noch X noch IJ aanwezig zijn (пщ)
Deze gegevens worden ak volgt in tabelvorm genoteerd :
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X
X

IJ

ГУ

totaal

Пхц
nst)

Пхц
ngj

пх
яг

па

ηη

(n—i)

De mate van afhankelijkheid of van concomitante variatie van
X en IJ wordt bepaald door de scores in de cellen van deze tabel.
De variabele πχ<; bezit de eigenschappen van de hypergeometrische
waarschijnlijkheidsverdeling, onder voorwaarde dat X en IJ on
afhankelijk zijn, of in dit geval : dat variabele IJ niet persé bepaald wordt door variabele X.
De 'Index of Conformity' voor elk groepslid wordt nu berekend
door de formule:
ι
Г(і) =

[(n—ljttxijfi)
nx(i)

— Пх(І)Пі}(І)]

ηη(ί)

Of de verkregen waarde van Y significant afwijkt van de nulhypo
these Y = o (d.w.z. géén concordantie) kan getoetst worden met
behulp van de formule:
(п—і)пхщ

.T(i)*

chi square =
tix ntf

d.f. = ι

mits de waarden n^j/, я ^ , Пхц en пщ groter zijn dan 2.
In ons geval was aan deze voorwaarde meestal niet voldaan. Een
significantietoets was ook overbodig, daar het er ons om ging de
Y-waarden van de groepsleden te correleren met hun scores op de
overige testen.
Zowel uit de antwoorden van de 2de als van de 3de vraag van de
sociometrische test kan voor elk groepslid een index worden be
rekend.
Beide indexen hebben we gecombineerd (door middeling) tot één
Index voor Sociale Sensitiviteit per groepslid.
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Bijlage III
DE GEROTEERDE L A D I N G E N VAN DE 4O ITEMS OP DE 7 F A C T O R E N

BIJLAGE III

verkorte aanduiding van het item
Gezonde gezinsrelaties
Correcties accepteren en verwerken
Contactgeschiktheid
Liturgische feeling
Kunnen spreken in het openbaar
Plezier hebben in werken
Iemand de waarheid kunnen zeggen
Alternatieve beroepskeuze
Efficiënte tijdsindeling
Initiatieven kunnen nemen
Besluitvaardigheid
I mprovisatievermogen
Zachtmoedigheid
Bescheidenheid
Eenvoud
Wezenlijke en bijkomstige onderscheiden
Gezonde eerzucht
Gevoel voor humor
Esthetische gevoeligheid
Wetenschappelijke belangstelling
Collegialiteit
Dienstbaarheid
Organisatietalent
Culturele belangstelling
Intelligentie
Emotionele gezondheid
Intellectuele openheid
Lichamelijke gezondheid
Echtheid in de geloofsbeleving
Gezond verstand
Doorzettingsvermogen
Beschaving
Kritisch t.o.v. eigen gedrag
Opgewassen tegen celibaat
In staat tot eigen standpunt innemen
Incasseringsvermogen voor teleurstellingen
Zelfvertrouwen
Evenwicht activiteit - ontspanning
Openheid voor standpunt van anderen
Onzekerheid kunnen verdragen
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Stellingen

Stellingen bij : W.J. Berger,
B E O O R D E L I N G V A N G E S C H I K T H E I D VOOR H E T

PRIESTERAMBT

Nijmegen 1968

I

In het theologisch onderwijs-ook in de kandidaatsopleidingdient ruim plaats te worden gemaakt voor de kennis van en de
omgang met godsdienst-psychologische verschijnselen.
2
Het theologisch curriculum dient onderwijs in de godsdienstpsychologie en de pastorale-psychologie als afzonderlijke disciplines te onderscheiden.

3
Op bureaus voor geestelijke gezondheidszorg kan een pastoraal
werker een nuttige en soms onmisbare functie vervullen, mits hij
voldoende psycho-hygiënisch en pastoraal-psychologisch is getraind.

4
Pastorale counseling is voor pastores noodzakelijk zowel als leerproces, als voor de verzorging van de persoonlijke ambtshygiëne.

5
De structurele positiebepaling van de ziekenhuispastor gaat nog te
veel uit van een sacramentalistische rolopvatting en van een onderschatting van andere aspecten van het pastorale werk.

6
Bij de opleiding van psychologen dient meer aandacht te worden
geschonken aan vorming tot samenwerking met andere beroeps-

beoefenaren, met name uit de opvoedkunde, de geneeskunde en de
zielzorg.

7
Case-studies kunnen een geschikt leermiddel zijn ten bate van de
oefening in interdisciplinaire samenwerking van studenten in verschillende menshelpende beroepen.

8
Beioepsvoorlichting over kerkelijke ambten en functies op middelbare scholen is zeer gewenst. Deze zal echter moeten uitgaan van de
pastoraal-theologische inzichten over de samenhang en de veelvormigheid van deze ambten en functies.

9
De selectie van kandidaten voor het priesterschap kan worden verbeterd als het celibaat niet meer als noodzakelijke voorwaarde
voor het priesterschap blijft gelden.
IO
I n de omgang met psychisch gehandicapte kinderen krijgt de
pastor een kans van al díe beroepsartefacten te worden bevrijd, die
het pastorale contact vaak frustreren.
II
Het verschil in opvatting tussen arts en pastor over tijd en wijze
waarop een patiënt op de hoogte moet worden gebracht van zijn

dreigende dood, brengt de pastor niet zelden in een onhanteerbaar
conflict.
12
Groepssupervisie op de preek is bij uitstek geschikt om bij de
predikant zijn mogelijkheden tot communicatie te ontwikkelen en
hem op constructieve wijze gevoelig te maken voor zijn eigen
geloofsproblematiek.
IS
Het doel van pastorale supervisie is niet uitsluitend gelegen in het
overdragen van methodieken, maar ook in die persoonlijkheidsveranderingen die door de beroepsarbeid worden vereist en die via
beroepsarbeid kunnen worden gerealiseerd.
14
Een aantal theologiestudenten, theologen en kerkelijke ambtsdragers hebben zóveel energie geïnvesteerd in hun overigens rechtvaardige rebellie tegen verouderde kerkelijke structuren, dat zij onvoldoende kracht overhouden voor doeltreffend pastoraal werk.
IS
Dat er náást en tegenover de zielknijper professor Sickbok in het
door burgemeester Dikkerdak bestuurde Rommeldam nooit een
zielzorger optreedt, illustreert meer dan enig wetenschappelijk
betoog de verduistering van de pastorale functies in onze samenleving.

