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V O O R W O O R D V. 

Dit boek is de neerslag van een denkproces over planning en 

kerkelijke vernieuwing. Het is meer een tussentijds verslag 

dan een eindrapport. 

Mijn denken over pastorale planning is gestimuleerd door de 

stafleden en kollegaas-studenten van de vakgroep pastoraal-

theologie van de Nijmeegse universiteit, in het bijzonder 

door de leden van de studiegroep over het Pastoraal Plan 

Binnenstad Amsterdam. 

Op andere wijze hebben de gelovigen en de pastores uit de 

kerk van de Amsterdamse binnenstad een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het totstandkomen van dit boek. Vooral W.J. de 

Graaff en alle mensen van het city- en wijkpastoraat ben ik 

veel dank verschuldigd. Ik hoop dat dit boek voor hen een 

blijk van kritische waardering is voor hun pastorale werk en 

tegelijk hen zal stimuleren tot een nieuwe kerkopbouw. 

In het bijzonder dank ik de auteur van het Pastoraal Plan 

Binnenstad Amsterdam, dr. B.A.M. Peters, wiens werk mij veel 

te denken heeft gegeven, en ook drs. A. Huijsmans, met wie ik 

nauw samenwerkte bij de bestudering van de opbouw van de 

citykerk. Ik waardeer het zeer, dat zij mij bij de promotie ter

zijde willen staan. 

Ans de Krom-Reijven heeft zich met een voor haar vanzelfspre

kende korrektheid en toewijding gezet aan het uittypen van 

het manuskript en mij zo grote diensten bewezen. 

Velen hebben op heel verschillende wijzen geholpen bij het 

ontstaan van dit werk. Allen ben ik zeer dankbaar. 

Op een niet te zeggen wijze ben jij, lieve Dini, voor mij een 

steun geweest bij mijn worsteling met dit proefschrift. Hoewel 

je aanvankelijk erg twijfelde aan de zin van deze onderneming, 

was jij het juist.die mij over de dieptepunten heen hielp. 

Zonder jou was deze studie niet gereed gekomen. Ook jij promo

veert op deze dissertatie. 
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INLEIDING 

РгоЫеешз telling 

Tijdens de zestiger jaren heerst er in katholiek Nederland een 

koortsachtige vernieuwingsaktiviteit. Het pastoraal koncilie 

tracht op nationaal nivo het aggiornamento van Vaticanum II 

en de ideeën van de moderne theologie vorm te geven binnen de 

nederlandse verhoudingen. De katholieken van Nederland lopen 

voorop in de vernieuwing van het kerkelijk leven. En dat niet 

alleen op nationaal vlak, want op regionaal en plaatselijk 

nivo zijn studie- en aktiegroepen, beraden en aktieve kernen 

druk doende de kerk af te stemmen op de veranderde samenleving. 

Onder pastores en kerkelijke werkers groeien nieuwe vormen van 

overleg en samenwerking. Alom pleit яеп voor heroriëntatie en 

herstrukturering van de kerkgemeenschap. Men is ervan over

tuigd geraakt dat een andere tijd ook een andere kerk vraagt. 

De gemeente-opbouw dient opnieuw te worden afgestemd op de 

sociale omgeving, die door processen van schaalvergroting, 

urbanisering en sekularisering diepgaande wijzigingen heeft 

ondergaan« Ook binnen de theologie ontstaan nieuwe visies op 

de plaats van de kerk in de samenleving, en deze vragen om 

aangepaste kerkstrukturen. Temidden van die verhoogde ver

nieuwingsaktiviteit valt een speciaal fenomeen op, dat onze 

bijzondere aandacht trekt en het onderwerp is van deze studie. 

We zien, dat men allerwege gaat 'plannen'. Op vele plaatsen 

in het land blijft het niet bij praten over vernieuwing of bij 

het opzetten van detailprojekten en akties. Men gaat verder en 

ontwikkelt blauwdrukken voor een nieuwe lokale of stedelijke 

kerk. Er worden "pastorale plannen" geschreven, waarin we 

kunnen lezen waar het met de kerk en de pastoraal heen moet. 

Deze plannen trachten algemene waarden en doeleinden voor de 

kerk en de pastoraal te formuleren, zij het vaak nog zeer 

globaal en fragmentarisch. Eveneens omschrijven ze de oiiddelen 

die nodig zijn om de geviseerde doelen te bereiken; en soms 

spreken ze over planmatige processen, via welke de aangegeven 

middelen voor het bereiken van de eindtermen worden ingezet. 
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Deze planningsaktiviteiten trokken de aandacht van een pasto

raal-theologische stagegroep van de Katholieke Universiteit 

van Nijmegen, waartoe ook de auteur behoorde. Deze groep 

begon in 1969-I97O met een inventarisatie en analyse van deze 

pastorale plannen ( O · Toen bleken er in de jaren I966 tot 

1969 alleen al binnen het katholieke veld negenentwintig van 

dergelijke plannen te zijn opgesteld (2). De stagegroep ver

wierf zich door analyse van de inhoud van deze plannen een 

inzicht in dit nieuwe planningsfenomeen. In vervolg hierop 

heeft een groep stafleden van de vakgroep pastoraal-theologie 

van diezelfde universiteit de uitvoering van een dezer plannen 

op de voet gevolgd om zodoende een proces van planmatige ver

andering binnen de kerk kritisch te kunnen bestuderen (З)· 

Men zou kunnen opwerpen, dat het genoemde planningsfenomeen 

helemaal niet zo nieuw is in katholiek Nederland. Reeds in 

1947 werd het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut, het Казкі, 

opgericht, dat tot taak had зосіааі-religieus onderzoek te 

verrichten en diensten te verlenen in funktie van de kerke

lijke planning. Ook sprak men in die jaren wel van de nieuwe 

plangemeente (k). Deze opmerking is niet onjuist, maar des

ondanks is in de zestiger jaren het planningsfenomeen op twee 

punten aanmerkelijk gewijzigd. Allereerst had de planning in 

vroeger dagen betrekking op het kerkelijk apparaat. Men onder

zocht bijvoorbeeld de omvang en grenzen van parochies, de 

plaats en kapaciteit van kerkgebouwen, de getalsmatige ont

wikkeling van katholieken en totale bevolking, ökonomische 

en financíale zaken. Anders gezegd, de doeleinden van kerk en 

pastoraal lagen vast; daarover werd nauwelijks gesproken. Voor 

die vanzelfsprekende pastorale eindtermen plande men aange

paste middelen en ruimten. Het nieuwe van het planningsfeno

meen in de zestiger jaren is juist, dat ook de doeleinden bij 

de planning betrokken worden. In de plannen praat men, - hoe 

vaag en gebrekkig ook - over de algemene christelijke waarden 

alsook over de doelen en het beleid van een kerk. Deze laatste 

worden zelf Objekt van planning. In dit verband is het tekenend, 

dat Juist in die jaren het Pastoraal Instituut van de Neder

landse Kerkprovincie, het Pink, wordt opgericht, dat - meer dan 
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het Kaaki - direkt werkzaam wilde zijn als adviesboro voor het 

kerkelijke en pastorale beleid (5)* 

Er is echter nog een tweede punt dat nieuw is in de plannings-

aktiviteiten. Werden deze voorheen vooral verricht door 

sociaalwetenschappelijke instituten of diocesane beleidsin-

stanties, nu gaan ook dekenale staven, pastores en gelovigen 

zelf aan planning doen. Xn het lokale pastorale veld wordt 

planning een normaal verschijnsel. In Amsterdam, Alkmaar, 

Haarlem, Breda, Tilburg, Kerkrade enz.ι alom in het land 

schrijven pastorale werkers kerkelijke plannen en worden pas

tores en gelovigen bij het maken van deze plannen betrokken 

(6). 

Met de twee genoemde veranderingen is het planningsfenomeen in 

de nederlandse kerk kwalitatief veranderd. Deze mutatie in de 

kerkelijke planningsaktiviteit staat niet op zich. Ook in de 

samenleving gaat de planning zich bezig houden met de vraag 

naar de doelstellingen van de maatschappij (?), en is planning 

niet meer een zaak van alleen de nationale overheid, maar even

goed van de lokale overheden en ook steeds meer van de bevol

king zelf (8). 

Doel 

Dit planningsfenomeen intrigeert de theoloog. Men kan zich 

immers afvragen, of planning in die alomvattende zin wel recht 

van bestaan heeft in een kerk. Plannen is een bij uitstek 

rationele aktiviteit. Het is de uitdrukking van een rationeel 

middel - doel denken, dat in onze georganiseerde maatschappij 

een steeds grotere invloed heeft. In bedrijven, bij de ruimte

lijke ordening, in planologische diensten, bij samenlevings

opbouw enz», overal wordt er gepland en worden plannen gepro

duceerd, die doeleinden, middelen en processen aangeven. Onze 

moderne samenleving is een planningsmaatschappij geworden. De 

planmatige beheersing van toekomstige ontwikkelingen heeft zo'η 

vlucht genomen, dat kultuurkritici spreken van een technokra

tische maatschappij. Door een overaksenturering van de ene 

dimensie der rationale produktiv!tait wordt de totaliteit van 

de menselijke mogelijkheden ingeperkt, zo niet verstikt (9)· 
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De mens wordt gewaardeerd naar wat hij produceert; hij wordt 

slaaf van de technologische vooruitgang. Bij dit alles is 

planning geen ongevaarlijke of neutrale bezigheid; steeds meer 

groeit het inzicht, dat planning een van de belangrijke in

strumenten is om de technokratische maatschappij te vestigen 

en in stand te houden. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat 

vele mensen protest aantekenen en een tegenkultuur ontwerpen 

(10). In hun protest tegen de rationale produktiviteit doen 

zij niet zelden een beroep op godsdienstige of pseudo-goda-

dienstige ervaringen. Deze vormen immers irrationele krachten 

welke bij uitstek geschikt zijn om de bestaande rationele orde 

te transcenderen of omver te werpen· De grote belangstelling 

voor de oosterse godsdiensten, voor meditatie en yoga, de op

komst van charismatische bewegingen zoals de Jezus-beweging 

en die van de christelijke basisgroepen, en ook de hernieuwde 

aandacht voor de pneumatologie binnen de theologie illustreren 

dat op treffende wijze (il). 

Daarom dringt zich wel heel sterk de vraag op, of een kerk met 

de overname van het planningsprinciep niet het gevaar loopt 

zich gedachteloos te nestelen in de bestaande technokratische 

samenleving. Heeft kerkelijke planning niet onbewust en onbe

doeld tot gevolg, dat een kerk zich ontwikkelt tot een geset

telde en grote kerk, die de intensiteit van haar in xvezen irra

tionele boodschap prijsgeeft terwille van de extensiteit van 

haar maatschappelijke positie (12)? Een 'big religion' dus, 

waarin het vuur van de oorspronkelijke kerk goeddeels is ge

blust omdat het charisma plaats moest maken voor de ratio. 

Moet een kerk niet juist omwille van haar godsdienstige bood

schap een kritische houding aannemen tegen de planningsmode 

en zich ondanks alle goede bedoelingen verzetten tegen de 

rationele en technokratische tendensen in de planning (13)? 

Xn de huidige tijd kan de theologie er niet om heen deze vragen 

te stellen. De theoloog maakt er zich wel wat gemakkelijk van 

af, als hij op hoog abstraktienivo een dichotomie zou opstellen 

tussen de zaak van Jezus en de kerkelijke organisatie, tussen 

het door de Geest bewerkte charisma en de institutionele kerke

lijke planning, om dan vervolgens een vlammend betoog te houden 
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tegen de invloed van de ratio en de planning. HiJ verliest 

dan de inkarnatie uit het oog, die zegt dat de Geest Gods niet 

buiten de mens om werkt, en dat de evangelische boodschap 

steeds binnen sociaal-historische strukturen wordt doorgege

ven, die op hun beurt weer niet buiten de mens om ontstaan. 

Dat impliceert, dat de theoloog evangelie en kerk, hoop en 

planning, doel en middel niet van elkaar kan scheiden. Hij 

moet onderzoeken» hoe konkrete kerkelijke processen -in ons 

geval kerkelijke planning- adekwate mogelijkheden kunnen 

bieden voor de vrije werking van de Geest en voor een geloof

waardige verkondiging van de evangelische boodschap. Daarom 

zal de theoloog vragen: Vat kan planning in een kerkelijke 

gemeenschap nu wel, en wat kan zij per se niet betekenen? Of 

konkreter: hoe houden de kerken zich in feite bezig met plan

ning, wat beogen en bereiken ze daarmee, en hoe moet deze 

planningsaktiviteit theologisch gewaardeerd worden? Het is 

onze bedoeling over deze vragen gedifferentieerd na te denken. 

Daarbij zullen we de aandacht vooral richten op kerkelijke 

planning inzoverre deze een instrument is voor het formuleren 

en kiezen van nieuwe doeleinden. Na een beschrijving van en 

reflektie over een konkreet planningsproces zullen we de 

eerste stappen zetten in de richting van een praktische theo

logie over de planning van kerkelijke verandering. 

Methode 

Kerkelijke planning kan vanuit meerdere wetenschappen bestu

deerd worden. Sociologie, psychologie, agologie, en andere 

wetenschappen kunnen de geplande veranderingen beschrijven, 

analyseren en evalueren. Toch gaat de studie van kerkelijke 

planning primair de theologie aan, en wel omdat kerkelijke 

planning de praxis van een geloofsgemeenschap betreft. Aange

zien deze planning evenwel vele gedragswetenschappelijke as-

pekten heeft, spreekt het voor zich dat de theoloog zo'η 

studie niet kan verrichten tenzij in samenwerking met gedrags

wetenschappers. Hij moet de methoden en inzichten van de 

sociale wetenschappen in zijn theologiseren verdiskonteren, 

wil hij in staat zijn het kerkelijk handelen zelf, dat wil 
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zeggen zoals zich dit in werkelijkheid voltrekt, te 

analyseren en te evalueren. Nu is er een tak binnen de theo

logie die deze multidisciplinaire aanpak tot haar program 

heeft gemaakt. Het is de praktische theologie, in katholieke 

kring ook wel pastoraaltheologie genoemd (ik). Deze theolo

gische deelwetenschap bestudeert de kerkelijke praxis in 

heden en toekomst en betrekt de verworvenheden van de sociale 

wetenschappen in haar theologische arbeid. Dus zowel van wege 

ons objekt als van wege de multidisciplinaire aanpak kiezen we 

voor een praktisch-theologische benadering van de kerkelijke 

planningsaktiviteiten (l5)· 

De keuze voor deze aanpak heeft belangrijke gevolgen. Onze 

theologische analyse en evaluatie zullen vooral induktief 

zijn. Praktische theologie immers is allesbehalve schrijf-

tafeltheologie. Natuurlijk heeft ook de praktische theoloog, 

als hij de praxis van evangelie en kerk bestudeert, te maken 

met een openbaringswerkelijkheid die voorgegeven is en waarover 

andere theologische disciplines theorieën hebben gevormd. Hij 

moet zich daarom ook van deduktie bedienen en zich reflexief 

bezinnen op de boodschap, aan de realisering waarvan hij wil 

bijdragen. Niettemin zal hij meer dan zijn kollegaas het veld 

intrekken, ervaringsgegevens verzamelen die het materiaal 

bieden waarop hij zijn theologische reflekties baseert. Deze 

weg bewandelen we ook in deze studie. De ontwikkeling van een 

aanzet tot een praktische theologie over kerkelijke planning 

zal steunen op hetgeen we in kerkelijke planningsprocessen 

hebben gevonden, of daarin juist hebben gemist. 

De empirische basis waarop deze studie wordt opgebouwd hebben 

we bewust verengd. Niet alles wat er in de kerk aan planning 

aan de dag treedt en evenmin alle pastorale plannen die de 

laatste jaren in Nederland zijn geschreven hebben we verzameld 

en gebruikt. Een studie van dit zeer uitgebreide empirische 

materiaal zou de krachten van één man te boven gaan. Maar wat 

belangrijker is, de kennismaking met deze plannen leidde tot 

het inzicht, dat deze zich niet zo goed lenen voor ons doel; 

ze zijn namelijk niet zelden nogal primitief, fragmentarisch 

en verbrokkeld. Bovendien vraagt een goed inzicht in de bete-
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Iceais van deze plannen een nauwgezette studie van het veld 

waarin zij zijn ontstaan en mogelijk worden uitgevoerd. Oer-

halve kozen we voor één bepaald plan: het Pastoraal Plan 

Binnenstad Amsterdam, kortweg PPBA (l6). Daarvan bestuderen 

we de wijze waarop het tot stand kwam» de inhoud ervan, de 

besluitvorming waardoor het werd aanvaard en de eerste en 

beslissende Газе van de uitvoering ervan. Ve passen hier een 

methode toe, die in de sociale wetenschappen bekend staat als 

'case-study' O ? ) · Daarbij is onze keuze voor het "geval 

Amsterdam" geenszins willekeurig, want her PPBA is het meest 

deskundige en uitgewerkte plan dat we in Nederland kennen en 

het werd een voorbeeld voor pastorale plannen in andere 

steden. 

In deze case-study zijn we als volgt te werk gegaan. De be

staande dokumenten over het plan, over het ontstaan, de be

sluitvorming en de uitvoering ervan hebben we verzameld en 

bestudeerd. Deze bronnenstudie werd aangevuld met observaties 

van de amsterdamse binnenstad en van de kerk aldaar. Boven

dien hebben we door middel van participerende observatie het 

uitvoeringsproces tijdens de eerste fase op de voet gevolgd. 

De aldus verkregen informaties werden vervolgens aangevuld via 

interviews met personen die belangrijke informenten geacht 

werden van wege hun rol bij het ontstaan en de uitvoering van 

het plan. Van de verrichte observaties en gesprekken zijn 

Protokollen gemaakt, welke geordend en geanalyseerd werden. 

Op basis van het aldus verkregen materiaal (zie bijlage II) 

gaan we het gehele proces nauwkeurig beschrijven en bestuderen. 

De resultaten van deze case-study zijn vervolgens het uitgangs

punt voor een praktische theologische reflektie op de achter

gronden en de praktijk van geplande kerkelijke verandering. 

De hier gekozen methode heeft als belangrijk gevolg, dat het 

onderzoek een sterk exploratief karakter draagt. Op grond van 

één case mag men niet generaliseren. Dat geldt ook voor de 

praxistheorie (l8) over planning van kerkelijke verandering, 

die voortbouwend op het empirische materiaal wordt ontwikkeld. 

Ze zal een praktijktheorie zijn, die spreekt over de kerk 

binnen een bepaalde sociaal—historisch omgrensde ruimte; en 
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ze zal vooral een hypothetisch, karakter dragen. Dientengevolge 

vraagt zij om verdere toetsing, aanvulling of korrektie door 

de kerkelijke praxis zelf en door andere praktisch-theologi

sche studies over dit onderwerp» 

Kortom, de methode die hier gebruikt wordt is die van de prak

tische theologie, die zoveel mogelijk induktief te werk gaat 

en een multidisciplinaire benadering voorstaat« Dit is een 

empirische case-study met een exploratief karakter» welke de 

basis vormt voor een aanzet tot een praxistheorie over planning 

van kerkelijke vernieuwing· 

Opbouw 

Dit boek bestaat uit drie delen, die elk weer onderverdeeld 

zijn in twee hoofdstukken. 

Deel Een beschrijft de historie. Het eerste hoofdstuk geeft 

een schets van het ontstaan van het PPBA. In het tweede hoofd

stuk komt de eerste fase van uitvoering van dit plan aan de 

orde. 

Deel Twee bevat de analyse en evaluatie van het beschreven 

proces volgens de methode zoals we die boven hebben aangege

ven. Het planningsproces dat in het eerste en tweede hoofdstuK 

werd beschreven, wordt in het derde en vierde ontleed. Aan het 

slot worden onze bevindingen samengevat in een besluit. 

Deel Drie ontwikkelt een aanzet tot een praxistheorie over ge

plande kerkelijke verandering. Daartoe bezint hoofdstuk vijf 

zich op meer theoretisch nivo op de relarie tussen verandering 

en geloof, planning en hoop, utopie en eschaton. Aldus zoekt 

dit hoofdstuk een antwoord op een aantal achtergrondsvragen, 

welke van wezenlijk belang zijn bij het spreken over planning 

en kerk. Het zesde en laatste hoofdstuk tracht dan de vragen 

over geloof en planning toe te spitsen op een praxistheorie 

over planning in dienst van de vernieuwing van de lokale kerk. 

In het besluit op deze studie keren we terug naar ons uit

gangspunt, de kerk in de binnenstad van Amsterdam, en bespreken 

we vanuit de inzichten die we in het laatste deel hebben opge

daan het belang van een evaluatie en hernieuwde planning van 

de kerkelijke vernieuwing in de binnenstad van Amsterdam. 
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9§5!:_§ÇN: HISTORIE 

Hst eerste daal van deze studie bevat een systematisch-historische 

beschrijving van het proces van ontstaan en de eerste fase van uit

voering van het Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam. Oit proces be

gint met de installatie van de bisschoppelijke werkgroep plan binnen

stad Amsterdam op 2 februari 1967 en eindigt met de officiële oprich

ting van ds r.k. citykerk Amsterdam op 20 april 1971. 

De beschrijving is verdeeld over tuee hoofdstukken. Het eerste hoofd

stuk omvat de periode van ontstaan van het pastoraal plan» die wordt 

afgesloten met de officiale goedkeuring van het plan door de bisschop 

van Haarlem. Hoofdstuk tuee beschrijft de eerste fase van uitvoering 

van het plan. 

De beschrijving baseert zich op het door de auteur verzamelde bronnen

materiaal, 'jjaarvan in de tueede bijlage een overzicht wordt gegeven. 

Dit historisch deel van deze studie tracht zo objektief en nauwkeurig 

mogelijk de gebeurtenissen in hun historische volgorde ы г te gaven. 

Daarbij schenkt het in evenredigheid aandacht aan de inhoud van het 

proces en aan de groepen die erbij zijn betrokken. 

Om de ontwikkelingen te plaatsen in een historisch perspektiaf wordt 

de beschrijving voorafgegaan door een korte schets van de voorgeschie

denis. 
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ONTSTAAiJ VAN HET PASTORAAL PLAfl BIHNEilSTAD ДПЗТЕЯРАП 

PARAGRAAF I; KORTE SCHETS \Ш1 DE U00RGE3CHIEDE
f
JI5 

Amsterdam is п stad mat een rijk uerlsdsn. Vale grachten, gebouwen 

en monumenten houden de nagedachtenis aan dit verleden lev/end. Zo 

roepen de namen van katholieke karkgebouuen in de binnenstad (de 

Papegaai, ds Krijtberg, de Posthoorn s.a.) herinneringen op aan de 

tijd van de reformatie. Oan is de openbare uitoefening van de roomse 

godsdienst verboden. Maar het tolerante Amsterdam laat oogluikend toe, 

dat groepen katholieken bijeen komen op bidplaatsen, die in ωοοη- en 

pakhuizen, vaak op zolders uorden ingericht. (1) 

Tegen het einde van de zeventiende е иш krijgen de katholieken meer 

vrijheid en uorden deze huiskerkjes vervangen door schuilkerken. Het 

zijn onopvallende kerkgebouutjes, slechts langs sloppen en stegen be

reikbaar. In deze schuilkerken komen min of meer vaste groepen katho

lieken bijeen voor de eredienst. Er vormen zich schuilksrkgemeenten 

met eerder een katagonaal dan territanaal karakter an een sterke 

binding aan de priester die de 'statie' bedient. In hun isolement 

genisten zouel de gemeente als de 'pastoor' een grote autonomie. 

In de achttiende еиы verhuizen vele, ook katholieke, handelslui en 

neringdoenden naar het uelvarende Amsterdam. Het einde van die веиш 

brengt bovendien de vrijheid van godsdienst. Sindsdien treden de 

katholieken vanuit hun schuilkerkenbestaan in de openbaarheid. 

Rond het midden van de vorige eeuui telt de stad Amsterdam ruim tu/ee-

honderdvijftigduizend inuoners, uaarvan ruim eenvijfae katholiek 13. 

(2). Oa stad omvat dan nog slechts het gebied van de huidige binnen

stad. Er verrijzen vele r.k. kerkgebouuen, die het stadsbeeld sterk 

gaan bepalen. De nisuue openbare kerkgebouuen behouden zouel de naam 

van de vroegere schuilkerk als hun binding aan een bepaalde reguliere 

orde en hun vast kerkpublisk. 

Tijdens de laatste eeuu gaat Amsterdam zich uitbreiden tot op haar 

huidige grenzen. Door deze stadsuitleg verhuizen steeds meer Ь шопегз 

van de binnenstad naar de buitenuijken en neemt het inujoneraantal van 

het centrum der stad gestaag af. De binnenstad wordt het centrum van 

handel, dienstverlening en kuituur. Deze bevolkingsafname in het cen

trum heeft tot gevolg, dat de kerkgebouuen aan funktie inboeten. Enkele 

kerken uordan gesloten. 
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fa de tuieede wereldoorlog gaat het proces van cityvorming en ontvolking 

van do binnenstad in sneller tempo verder. Het aantal bewoners daalt 

met ongeveer drieduizend per jaar. Toch is er sinds 1933 in het centrum 

der stad geen ksrkgebouuj meer gesloten. Uel vertrekken de kerkleden, op 

ui8 de tien parochies in de binnenstad steunen, naar elders. Daarvoor 

in de plaats komen of blijven groeperingen die geen kontakt hebben met 

de kerk. Dit leidt tot een pastorale situatie die dringend om herziening 

vraagt. 

1. De oastoorsveraaderino en het Kaski-raooort 

In januari 1962 spreken de pastoors van ds binnenstad voor de eerste 

maal gezamenlijk over een nisuus uierkopzet voor de parochiële zielzorg 

in het centrum. De deken verzoekt het Kaski in Den Haag aan onderzoek 

in te stallen naar het funktionsren van de kerkgeboutiien en de parochies. 

Dit onderzoek resulteert in het rapport 'Toekomstige kerkvoorzieningen 

in Amsterdam - Oude Stad'. (3). Het rapport geeft een sociaalgeografi-

sche typering van ds binnenstad en van os daar uonende katholieken. Op 

grond van statistische gegevens beschrijft hst een vermoedelijke ont-

uikkeling in de toekomst en adviseert het vier karkgebouujen te sluiten: 

de Anna, oe Dominicua, ds Papegaai en da Zaaier. Ook uordt de sluiting 

van ds Reaemptoristenkerk aan de Keizersgracht in overweging gegeven. 

Het Kaski-rapport is nooit besproken op de pastoorsvergadering van de 

binnenstad. 

2. De studiakommissis pastorale orablematiek Amsterdam (de 'Kommissie 

Duindam'). 

Uel loidt het KasKi-rapport ertoe, dst een groep priesters en leken 

zich gaat bezinnen cp de kerkelijke situatie in de binnenstad. Start

punt is een lezing van de paters A.Duindam ofm an 3.Reuten osa op 13 

februari 1965 voor de amstardamse Adelbertveremging. Enige leden van 

Adelbert vormen onder leiding van pater Duindam een studiegroep over 

de pastorale problematiek. (4) Op eigen initiatief begint deze kommis

sie -vaak aangeduid als kommissie Duindam- haar werkzaamheden-. Па enke

le maanden van onderling beraad hebben haar leden in november 1965 een 

ontmoeting met ae parochiepriesters van de binnenstad. De kommissie 

stuit bij hen op een groot uantrouiiien. De pastores zijn ontstemd over 

het feit, dat de studiegroeo zónder hen over da toekomst van de paro

chies an к гкдвЬоишеп zit te praten. Daarom worden enige vertegenuoor-

digers van de geestelijkheid in de kommissie opgenomen. (5) 
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In augustus 1966 maakt de kommissis Duindam da resultaten van haar 

werkzaamheden bekend in het rapport 'De toekomstige zielzorg in de 

binnenstad van Amsterdam'. (6) Hierin stelt ze, dat de zielzorgeen

heden in de binnenstad volkomen autonome en niet op samenuerking inge

stelde kleinbedrijfjes zijn. Er is geen gezamenlijk en verantuoord be

leid. Nodig is sen pastoraal plan voor het geheel. Om zo'η plan op te 

stellen, moeten eerst enkele fundamentele vragen beantuoord u/orden: 

Wat is de eindterm van zielzorg, apostolaat en missie? Ыі zijn ds ge

adresseerden van de zielzorg: zijn dit alleen de beuoners van de binnen

stad, of ook al degenen die daar korter of langer verblijven? In een 

theologisch hoofdstuk geeft het rapport een korte schets van de elemen

taire trekken van de kerk der toekomst en van de daarop gerichte pas

toraal. De kerk zal ernst moeten maken met het sekularisatieproces. 

De toekomstige pastoraal moet steunen op een nieuwe ekklesiologis, dis 

een aantal oorspronkelijke trekken van de kerk ueer heeft ontdekt: de 

к гк als volk Gods onderweg, het algemeen priesterschap van de gelovi

gen, de relativering van de kerk ten opzichte van het rijk Gods, ds 

kerk als wezenlijk oekumenisch en als Sakrament van de groeiende 

wereldeenheid. Deze 'ekklesiologische omwenteling' naar een gedecen

traliseerd, pluriform en dynamisch kerkbegrip zal de pastoraal van 

aanzien doen veranderen; ze zal dynamisch, open en oekumenisch zijn. 

Het doel van de zielzorg wordt aan in het rapport omschreven als: het 

voorgaan van het volk van God op ueg naar God, het zoeken naar een 

kiemcel van het rijk Gods in deze wereld. Dit voorgaan is een dienende 

funktia ten aanzien van de wereld. De kerkelijke pastoraal richt zich 

op alle mensen die zij kan inspireren tot God: zowel op hen die in de 

binnenstad wonen als er kortere of langere tijd verblijven, zowel ka

tholieken als niat-katholiaken. (7) Om deze dienende funktie voor de 

zeer verscheiden groeperingen in de binnenstad te kunnen vervullen 

moet de kerk een pastorale eenheid vormen met een centraal bestuurs

centrum. Die eenheid moet gestrukturserd worden naar de funktionale 

vormen van zielzorg. Dat wil zeggen: alle parochies moeten worden op

geheven en worden samengevoegd tot één grote binnenstadsparochie, die 

centraal bestuurd' en geleid wordt. 
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PARAGRAAF II; DE BISSCHOPPELIJKE UERKGROEP PLAN BINNENSTAD ДП5ТЕЯОДП 

Het rapport van de kommissie Duindam is nog geen uitgeuerkt pastoraal 

plan. Ds staf van het bisdom Haarlem, de deken v/an Amsterdam en enkele 

laden van de kommissie Duindam zijn van mening, dat de onderhavige pas

torale problematiek eerst ondaruierp van meer diepgaande studie dient te 

zijn, alvorens strukturele veranderingen kunnen worden doorgevoerd. 

Daarom richten zij in onderling overleg een nieuua uerkgroep op: de 

bisschoppelijke werkgroep plan binnenstad Amstardam. 

1. Oprichting en opdracht 

De h/erkgroep, die op 2 februari 1967 door vikaris dr. R.Koper wordt 

geïnstalleerd, bestaat uit leden van da kommissie Duindam (θ) en uit 

personen, die door de staf van het bisdom en vanuit het dekenaat 

Amsterdam zijn aangezocht. De samenstelling is als volgt. Voorzitter 

is pater H.Uinkalsr scj en vics-voorzitter de socioloog dr. Г-І.Н. ап 

Hultsn. Dr. 9.A.M.Peters (pastoraal assistent voor het dekenaat Amstar

dam) fungeert als sekretaris. Naast deken van der Hoogte en subdeksn 

Bon hebben ook de pastores Duindam en Denkers zitting in de werkgroep. 

Bovendien talt de groep een aantal juristen: de heren S.J.fl.Engbersen, 

F.H.H.Grapperhaus, P.Uitteman en mej. Ш.Л.ШІjzenbroek; verder zijn de 

ekonoom F.Botman, de architekt G.3.Л.Sariemijn en de natuurkundiga dr. 

B.F.Saris lid van de werkgroep. Het zijn dus zes priesters en acht 

laken, die allen gekozen zijn op grond van nun deskundigheid en niet 

als vertegenwoordigers van bepaaloe groeperingen. (9) 

l/an de staf van het bisdom ontvangt de werkgroep plan binnenstad Am

sterdam de volgends opdracht: 

"aan de bisschop van Haarlem een pastoraal plan binnenstad voor te 

leggen, dat op de wijze van het advies het beleid van as bisschop 

moet helpen voorbereiden. 

Dit pastoraal plan zal gedragen moetan zijn door de inspiratie van 

het evangelie en moeten uitgaan van de veranderingen die zich in da 

kerk aftekenen. Het zal moeten steunen op het algemeen priesterschap 

van de gelovigen, op het dienende karakter van het ambt en op de uit

spraken van hst vatikaans koncilie omtrent de kerk. 

Dit pastorale plan zal in funktie moeten staan van het city-karaktar 

van de binnenstad, van de territoriale behoeften en in evsnwaardig-

heid daarmee van de specifieke kategoriale groepsbehoeften. 

Het zal moetan aovisaran tan aanzien van de verwazsnlijking van een 

pastorale en bestuurlijke eenheid, die gestruktureerd is naar de 
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funktionale wormen van zielzorg. De traditionele zielzorg-gegewenheden 

zullen niet genegeerd mogen worden, maar integendeel getoetst op hun, 

eventueel partiële, bruikbaarheid voor een pastorale en bestuurlijke 

vernieuuiing van de binnenstad." 

De opdracht vermeldt, dat het totstandkomen van het advies moat steunen: 

"op het meedenken van al degenen, die zich verantwoordelijk weten, met 

name dus ook op het meedenken en mee-adviseren van de parochiepriesters, 

de katsgoriale zielzorgers, de kerkbesturen en de besturen van de kate-

goriale zielzorg. Daar in onze tijd een pastorale vernieuuiing gelukkig 

ondenkbaar is geworden zonder beraad en samenwerking met de andere 

christenen, zal er met overtuiging en vreugde een beroep moeten warden 

gedaan op de andere kerken, voor zover zij betrokken zijn bij de pasto

rale problematiek van de binnenstad." (10) 

In de taakomschrijving wordt als richtlijn meegegeven: het pastorale 

plan binnenstad zal de opzet van een vijfjarenplan moeten hebben met 

een duidelijk omschreven fasering. De werkgroep zal zo spoedig mogelijk, 

misschien zelfs binnen een jaar met haar advies komen. Bij ae voorberei

ding van het advies dient er regelmatig berichtgeving aan de bisschop te 

zijn, in de vorm van raadpleging. 

Bij de installatie licht vikaris Koper de opdracht toe. Het uitgangs

punt voor de werkgroep dient te zijn: de eenheid van de kerk in de bin

nenstad, zowel bestuurlijk en personeel als administratief an financieel, 

opdat de kerk zo kan inspelen op de problematiek van de binnenstad. De 

kommissie moet adviseren over de wijze waarop die eenheid gerealiseerd 

kan worden. Daarna zal de bisschop een beslissing nemen. 

De werkgroep verdeelt haar aktiviteiten over drie subkommissies. Er is 

een kommissie voor de inventarisatie van de bestaande territoriale en 

kategoriale zielzorg. Ean tweeoe groep bestudeert de financiële en 

juridische aspektan van ds nieuwe pastorale eenheid. De kommissie pas

torale vormgeving zal de taak van de kerk in de binnenstad omschrijven 

en wegen zoeken om deze te realiseren. 

2. Hearings met priesters en kerkbesturen en verdere kontakten 

Reeds op de installatie-bijeenkomst wordt meegedeeld, dat meer dan de 

helft van de veertig parochiepriesters van de binnenstad bezwaren heeft 

tegen de wijze waarop de werkgroep tot stand is gekomen. Can groep 

priesters heeft het verzoek gedaan om iemand uit hun midden in de bis

schoppelijke kommissie oo ta nemen. Bij de installatie wordt besloten 

aan dit verzoek geen gevolg te geven, doch de priesters schriftelijk 

mee te delen, dat de werkgroep zorg zal dragen voor een goede kommuni-

katie met de pastores. 
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О werkgroep houdt ean hearing onder de priesters an ksrkbestuurdsrs. 

om het kontakt met hen te bevorderen en kennis te nemen uan hun ideeën 

en wensen ten aanzien van de pastoraal in de binnenstad. 

In april 1967 uorden in uier groepen alle priesters der binnenstad uit

genodigd voor een gesprek. Tweederde geeft gehoor aan de uitnodiging. Op 

de hearing spreekt men allereerst over de wijze waarop de werkgroep is 

geformeerd. Een aantal priesters is van mening, dat deze op ondemokrati-

sche wijze is samengesteld, en begrijpt niet waarom er drie pastoors in 

de werkgroep zitten die zelf belanghebbend zijn. Ofwel alle pastoors in 

de werkgroep, en zeker ook een jezuïet, ofwel geen enkele pastoorl Oe 

werkgroep antwoordt hierop, dat de samenstelling van de kommissie een 

zaak is van het bisdom, niet van haarzelf. Overigens is er maar één 

belanghebbende en dat is de binnenstad in haar geheel. Oe leden van de 

werkgroep moet men zien als deskundigen, niet als vertegenwoordigers 

van belangengroepen. Zan andare vraag luidt: welke garantie heeft ds 

kommissie, dat ook haar rapport weer niet in de bisdommslijke ijskast 

verdwijnt. Oe werkgroep zegt erop te vertrouwen, dat het bisdom een 

advies, waaraan zoveel tijd, energie en deskundigheid wordt besteed, 

niet zonder meer naast zich neer zal leggen. Over de richting waarin de 

kommissie zal gaan werken kan zij nog weinig zeggen; ze verkeert nog in 

de fase van inventarisatie. Daarbij is de problematiek te omvattend, om 

reeds op korte tarmijn met een rapport te komen. Oe centrale vraag bij 

haar werk zal zijn: welke funktis vervult de city van Amsterdam voor de 

stad, de randstad en geheel Nederland? En vervolgens: wat kan de kerk 

in die city doen? 

Oe kommissie pastorale planning van het priesterberaad Centrum (11) 

vraagt op de hearing bijzondere aandacht. Ze bestaat anaer meer uit 

enige pastoors (12), die via deze kommissie van het priesterberaad in

vloed willen uitoefenen op het sluiten van de kerkgebouwen. Deze heren 

vragen op de hearing, wat de zin is van hun kommissie, nu er aan bis

schoppelijke werkgroep voor een pastoraal plan is opgericht. Is het 

soms een kalmeringsmiddel? Oe werkgroep antwoorct hierop, dat de pas

tores in het priesterberaad niet over gebouwen maar over pastoraat moe

ten praten. Zij mogen hun aktiviteiten niet stopzetten, want de ziel

zorg moet aoorgaan. En als de pastores ernstige voorstellen doen tot 

reorganisatie van de binnenstadskerk, dan zullen deze ook serieus be

studeerd worden. Twee maanden later (16 juni 1967) dient deze kommissie 

bij de bisschoppelijke werkgroep een plan in voor de reorganisatie van 

de binnenstadsparochies (13). Cit 'fasenplan' pleit voor een geleide-
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lijka herstrukturaring in tujae fasen. Het spreekt echter alleen over de 

eerste fase, waarin drie parochies (Oominikus, Papegaai en Anna) inorden 

opgeheven en tiuee kerkgebouwen (Oominikus en Anna) worden gesloten. De 

Papegaai blijft als gebouu gehandhaafd en wordt de kerk voor de city. 

Van шеде onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het plan acht de merk-

groep dit rapport een onvoldoende basis voor een konstruktief gesprek 

over de kerkelijke vernieuuing in de binnenstad. 

Op 16 mei 1967 wordt een hearing gehouden onder alle leden van de kerk

besturen van de binnenstad. De meeste kerkbesturen zijn goed tot zeer goed 

vertegsnuoordigd (14). Veelal komen dezelfde onderwerpen aan de orde als 

op de hearing van de priesters. Daarnaast vragen de kerkbestuurders om 

een goede kommunikatie tussen de werkgroep en de katholieken van de 

binnenstad. Ook spreken zij de wens uit, dat dit eerste gesprek een 

vervolg zal hebben, dat echter niet meer plaats vindt. Van haar kant 

vraagt de kommissie om medewerking bij da inventarisatie van de bezit

tingen der parochies. 

ilaast de hearings met de pastores en kerkbestuurders heeft de werkgroep 

nog andere kontakten. Ze voert gesprekken met de gemeente Amsterdam en 

informeert naar de bestemmingsplannen voor ds binnenstad (15). Ook 

pleegt zij overleg met de oekumenische kontaktraad Amsterdam. Om meer

dere redenen is een interkerkelijk olan nog niet haalbaar. Als het r.k. 

plan gereed is, kunnen de kerken zich tesamen gaan beraden over hun taak 

in de binnenstad (16). 

3. Schets voor een pastoraal olan. 

Na vier maanden, op 16 juni 1967, evalueert de bisschoppelijke kommissie 

haar werkzaamheden. De opgave, waarvoor zij staat, blijkt omvangrijker 

en komplexer dan men aanvankelijk dacht. De evaluatiebespreking leidt 

ertoe, dat dr.Paters een schets gaat schrijven voor een pastoraal plan. 

Het nieuwe van zijn ontwerp in vergelijking met vroegere rapporten is, 

dat het citykarakter van de binnenstad het centrale uitgangspunt vormt 

voor het funktioneren van de кегк aldaar. 

Op de vergadering van 16 oktober stellen zien alle kommissieleden achter 

het ontwerp van dr.Peters. Deze keuze voor het citypastoraat heeft grote 

gevolgen voor de verdere aktiviteiten. Daarom wordt eerst het oordeel 

van het bisdom gevraagd, opdat de opdrachtgever zich officieel uitspreekt 

over de gedane keuze. En moeten ook de priesters niet hun oordeel geven? 

De werkgroep vraagt zich af, of het rapport van vierendertig paginaas 

wel representabel is aan de bisschop en de priesters. Is het niet raad-
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zaam е п samenvatting in копкіизіэз te schrijven en deze aan de staf en 

de pastores aan te bieden? TIen urssst, dat het lijvige rapport door 

beiden toch niet gelezen zal uorden. Daartegenover stelt Peters, dat 

zijn schets voor een pastoraal plan uitgaat van een heel bepaalde visie, 

welks van grote invloed zal zijn op het benoemingsbeleid, de training 

der pastores en de taakstelling van de kerk. Uil deze visie realiteit 

uorden, dan dient men diep doordrongen te zijn van de uitgangspunten. 

Daarom is een grondige studie van de schets in haar geheel vereist. 

Pater Duindam bepleit, dat de schets eerst besproken zal uorden met de 

priesters. Dan uorden immers de kansen tot uitvoering van het advies 

groter. Bovendien kunnen zij korrekties aanbrengen in detailkuesties, 

uelke de uerkgroep mogelijk over het hoofd heeft gezien. Anderen hebben 

hier bezuaar tegen. Uant da uerkgroep moet advies uitbrengen aan de bis

schop. Deze kan dan zelf de priesters horen. Als de inzage van het ad

vies door de priesters bedoeld is als een gebaar van usluillendheid, kan 

men ermee akkoord gaan; echter niet, als de priesters er ingrijpende 

veranderingen in kunnen aanbrengen, Uaarom moeten alleen de priesters 

gehoord uorden? Ook anderen makan deel uit van de binnenstadskerk. Daar

tegenover stelt Duindam, dat volgens ds bisschoppelijke opdracht het 

advies moet steunen o.a. op oe parochiepriesters. In overleg met vikaris 

Koper uordt besloten, dat dr. Peters een lezing zal houden voor de 

priesters van de binnenstad en aan de hand van een twaalftal stellingen 

de grondgedachten uit zijn schets bekend zal maken (17). Uant de pries

ters moeten vertrouud raken met de visie die aan het ontwerp ten grond

slag ligt, opdat er onder hen een mentaliteitsverandering op gang komt. 

De uerkgroep sterne er niet mee in, dat de pastores de screts zelf in 

hanaon krijgen. Het is nog maar een konseot. Eveneens heeft de uerkgroep 

bezwaren tegen een enquête onoar de priesters om hun maning te vragen 

over de schets. Dat dient op een later tijdstip door het bisdom te ge

beuren. 

Op 22 januari 1966 houdt Peters een lezing voor da leden van het pries-

terberaad Centrum. Oe pastores tenen zich geïnteresseerd in het plan, 

ook al kunnen velen zich de visie van de schets nog maar moeilijk eigen 

maken. Anderen achten de bestaande priestsrbezetting onvcldoenoe om het 

plan uit te voeren. 

Per brief reageert vikaris Kooer 24 januari 1968 namens het bisdom op 

de toegezonden schets voor een pastoraal plan. De staf stemt in met de 

grondgedachten van het ontuerp. Wel vraagt zij zich af, of de beschrij

ving van de kerk in de binnenstao niet te negatief is. Koirt de geuone 
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binnenstadszielzorg ы і voldoende uit da uerf?Doch deze en andere vragen 

lopen reeds vooruit op het definitieve rapport, uaarin de ideeën van de 

werkgroep nader zullen uiorden uitgewerkt. 

Het de aanvaarding van de schets van Peters als werkplan wijzigt zich de 

interns struktuur van de werkgroep. Peters vervult vanaf dat moment de 

funktie van rapporteur. Als auteur van het plan wordt hij de centrale 

figuur. Os andere leden hebben een adviaerenca en kritische taak ten aan

zien van zijn werk. 

Ondertussen zetten ds subkommissies hun werk voort. De inventarisatie-

kommissie verwerkt de binnengekomen gegevens over de parochies, het ge

specialiseerd pastoraat en de sociale dienstverlening (19). 'Van hst 

Kaski ontvangt zij dokumentatiematsriaal over ds bevolking en ds katho

lieken van ds binnenstad en van de randzônes en over de funktie van ds 

kerkgebouwen in dia gsbieden (19). Oe centrale bouwinspsktie van het 

bisdom stelt een bouwkundig rapport op over alle kerkgebouwen in het 

centrum. Over hun monumentaliteit wordt gerapporteerd door ds diocesans 

kommissie voor ksrkelijks monumenten (20). 

De financieel-juridische kommissie onderzoekt de financieel-ekonomische 

toestand van ds binnenstadskerk en doet een prognose over de financiële 

haalbaarheid van het citypastoraat (21). Moor de juridische vormgeving 

van de citykerk treedt zij in overleg met prof.dr. J.J.Loeff. 

Hst de schets voor een pastoraal plan acht de kommissie pastorale vorm

geving haar taak voltooid. Peters besteedt alle tijd nu aan ds uitwer

king van het konsept an ds redaktie van het definitieve advies. Eind 

mei is hij hiermee klaar en wordt de gehele tekst aan de leden der 

werkgroep voorgelegd. Op зпкеі detailpunten na keuren dezen het gehele 

rapport goed en ondertekenen zij het advies aan de bisschop (22). 

4. Het pastoraal alan binnenstap Amsterdam (РРВД) 

Hst eindrapport van ds werkgroep, het Pastoraal Plan Binnenstad Amster

dam, is aldus opgebouwd. In hst eerste hoofdstuk geeft de werkgroep een 

typering van de binnenstad als city en als woongebied en wijst ze oo de 

samenhang tussen beide. Het tweede hoofdstuk beschrijft de feitelijke 

aanwezigheid van de kerk aldaar en analyseert haar funktioneren. Cp 

grond van deze analyse stelt het plan een diagnose van de dysfunktio-

naliteit van de kerkelijke strukturen. Het derde hoofdstuk formuleert 

do doelstellingen van kerk эп pastoraat, eerst in het algemeen en ver

volgens oekonkretiseerd naar de situatie van de oinnenstad. Daarna 

worden wegen aangegeven, waarlangs ae taak van ae kerk vervuld kan 
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u/ardan. Os fasering, volgens walks het plan uitgevoerd zal worden, komt 

in het laatste hoofdstuk aan de orde. 

Nu volgt een korte и/ гда van de inhoud van het РР А. Voor een meer 

uitgebreide kennisname zij veruezen naar het rapport zelf (23). 

a. Da binnenstad als citv an als woongebied 

In de stad koncentreren zich de typische kenmerken van de geürbaniseerde 

samenleving. De city -het hart van oe stad- is daarvan het symbool. 

De amsterdamse binnenstad vervult als city een bijzondere funktie: een 

levensfunktie ten aanzien van de gehele stad an de verdere omgeving. Als 

karakteristieke kenmerken voor oe city van ds hoofostact noemt het РР А: 

- dynamiek: hier leeft de stad; hier is steeds verandering an nisuus. 

- specialisatie: de city is de 'concentratie van specialiteiten en spe

cialisten. 

- zakelijke verhoudingen: de dienstverlening en onderlinge kontakten 

zijn anoniem en strikt doelmatig. 

- attraktie-centrum: de city fungeert als publiek attraktie-centrum, 

waarin een verdichting optreedt van aktiviteiten 

in de vrije tijdssfeer. 

- koncentratia van perifere figuren en groeperingen: op bepaalde groepen 

mensen oefent de city een bijzondere aantrekkingskracht 

uit, omdat ze daar lotgenoten hopen te vinden. 

De city із het middelpunt en koncentratiepunt van het sociaal, kulturesl 

en ekonomisch leven. Ze herbergt in onderlinge samenhang de bindende en 

leidende elementen van de samenleving. 

Ma de beschrijving van de ¿arakteristieksn van oe amsterdamse city geeft 

het PPBA een sociologische definitie: da city is "een marktplaats van 

sociale aktiviteiten, een plaats waar normen, waarden, aktiviteiten van 

verschillende groepen worden uitgeiiiisseld; van groepen die buiten de 

binnenstad van alkaar onafhankelijk an voor elkaar onzichtbaar zijn; ook 

van groeoen, uier leden behoren tot gevarieerde kulturele en sociale 

verbanden, die niet gebonden zijn aan een bepaalde ruimte, of van groe

pen ωιer leden ruimtelijke banden hebben met andere (nationale, inter

nationale) nivoos. Stadskernen zijn multifunktionele kruispunten van 

verschelden aktiviteiten van diverse groepen. Ook multifunktioneel is 

dat wat een individu in de city kan doen. Hij kan instrumenteel gedrag 

(zoals zaken of inkopen doen) kombineren met expressief gedrag (zoals 

winkelen of 'gezien worden')" (24). 
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Naast city is de binnenstad ook uoongabiad. Ze kent tuee soorten beuio-

ning. Men ontmoet er het verspreide uonen (bv, portiers «an kantoren, 

personeel van horeka- of uinkelbedrijuen) (25). Daar is de bevolkings

afname het grootst. Maar ook treft men in bepaalae uijken een koncentra-

tie van beuioning aan (26). 

In de binnenstad uonen vooral bepaalde typen mensen: er is een relatieve 

oververtegenwoordiging van sociaal en geografisch mobiele figuren; een 

zeer sterke vertegenwoordiging van de oude middenstand en ook veel nieuue 

middenstanders, vooral hogere funktionarissen in de grachtengordel; ook 

relatief veel ongeschoolde uerknemers en mensen die door hun beroep aan 

de city gebonden zijn of er inspiratie uit putten, zoals artiesten en 

studenten; in de saneringsbuurten koncentrersn zich de sociaal-zuiakken. 

Oe stadskern (27) heeft in vergelijking met de overige binnenstad een 

bevolking die maatschappelijk en geografisch minder vast geuorteld is. 

Zij is gemiddeld van een hoger sociaal nivo an telt een groot percen

tage jongeren en alleenstaanden. 

Uorvolgens bescnrijft het PPBA de beiuoners van da andere wijken (2Θ). 

Het konkludeert, dat er een duidelijke samenhang is tussen de samenstel

ling van ds bevolking der binnenstad, vooral van de stadskern, en de 

cityfunktie die deze vervult. 

b. Diagnose van het funktionaren van de kerk in de binnenstad 

Het plan inventariseert ds bestaands vormen van pastoraat en onderzoekt 

de wijze waarop zij funktionaren (29). 

Het rendemeni; van de kerkgebouwen blijkt bijzonder gering. Er is een 

duidelijke onaerbezsrting van de gebouuen. Hez aantal kerkdiensten (62 

weekeindediensten in twaalf kerkgebouwen) toont een groot surplus aan 

service. Oe priesterbazetting in het parochiepastoraat is voldoende, 

maar een echte samenwerking ontbreekt. Daardoor woraen problemen, die 

tengevolge van de struktuur der binnenstad dwars door de parochies heen 

lopen, niet aangepakt, tiet de sociaal en geografisch mobiels groepen, 

die de binnenstad zo sterk bepalen, heeft de kerk haast geen kontakt. 

Van een kerkelijke cityfunktie is geen sprake; het pastoraat staat ge

heel buiten het bruisende staasleven. Er zijn veel hardwerkende pries

ters, maar het ontbreekt hun juist aan onderlinge samenwerking en effi

ciënte werkwijzen. De financíela situatie van de parochies is verre van 

roGsklourig. Het zijn een aantal onafhankelijke kleinbedrijfjes, die 

alle in min of meer zorgelijke omstandigheden verkeren. 
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Het gespecialiseerd pastoraat heeft haar doelstellingen scherper omlijnd. 

Haar uerkuijze is methodisch duidelijker en meer gericht op bepaalde 

kategorieen van klienten. Toch zouden sommige vormen van gespecialiseerd 

pastoraat aan betekenis uinnen, als ze geïntegreerd шагал in een totaal

aanbod van de éne binnenstadskerk voor de gehele stad. 

In ds sektor sociale dienstverlening hebben de oude devotionele vereni

gingen (Vfincentius, parochiële charitatieve instellingen) hun aantrek

kingskracht verloren. Os stedelijke buros voor sociale en persoonlijke 

noden verrichten ωal vakkundig en belangrijk werk. Maar ze hebben te 

weinig bekendheid van u/ege hun marginale positie binnen da stedelijke 

pastoraal. 

Op grond van deze analyse stelt het PP9A de volgende diagnose: 

In feite is de kerk in de binnenstad aanuezig. Uant vele machtige torens 

bepalen het beeld van het centrum van Amsterdam. Maar de kerktellingen 

tonen een alles behalve optimaal gebruik van deze gebouuen. Het aantal 

priesters is vrij groot, maar hun werk mist een duidelijke doelgericht

heid, planning en samenwerking. Het is territoriaal en kategoriaal be

grensd. Bovendien is de kerk vervreemd van de perifere groepen en zuak-

maatschappelijken, die in de stadskern zo'η grote plaats innemen. Teruijl 

de typische verschijnselen van de binnenstad een duidelijke samenhang 

vertonen en dwars door de parochiegrenzen heen lopen, konstateert het plan 

een langs en naast elkaar merken van veel parochies, charitatieve instel

lingen en kerkgenootschappen. Oe binnenstad vervult een dynamische city-

funktie; de kerk is daarentegen zeer statisch met precies omschreven 

grenzen, geïnstitutionaliseerde gebruiken en traditionele pastorale uark-

uijzen. Daardoor kan de kerk niet inspelen op en meespelen met het leven 

van de city. 

Oe diepste oorzaak van deze friktis tussen het leven van de stadskern 

en het pastoraat zoekt het plan in een instelling, mentaliteit en pasto

rale benaderingswijze, uelke met G.Winter gekenmerkt utordt als 'suburban 

captivity of the churches'. (3G) Oe kerk zit gevangen in dorpse struktu

ren en een dorps leefklimaat. De traditionele pastorale aanpak .represen

teert een kerk, die zich het best thuisvoelt bij bepaalde bevolkings

groepen en in bepaalde duidelijke omstandigheden, welke men in feite 

alleen nog in de suburbs en dorpen aantreft. Deze pastorale benaderings

wijze kan met de volgende trefwoorden geschetst warden (31): 

- institutioneel: godsdienst, katholicisme en kerk worden geïdentifi

ceerd met hun konkrete vormen. 
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- duidelijke strukturen: kerkelijkheid, zedelijkheid en geloofsleer zijn 

met duidelijk vaststaande kntana omschreven. 

- territoriaal: men richt zich vanuit een bepaald gebouui alleen op de 

residentiële bevolking. 

- statisch: er bestaat een grote waardering voor traditie, gevestigde 

en beproefde pastorale methoden; gezag en gehoorzaamheid 

u/orden benadrukt. 

- religieus en binnenkerkelijk: het aksent ligt op Sakramenten en onder

richt. 

- kultische taal: de kerk spreekt een eigen taal en heeft eigen hande

lingen, uielke alleen uorden verstaan door ds kerk-

trouue gelovigen. 

Plet zo'η pastorale benaderingsuijze bereikt men alleen de mensen dia nog 

territoriaal, institutioneel en hierarchisch 'grijpbaar' zijn. Het zijn 

kerkse christenen, dis sterk aan een vast territorium gebonden zijn. 

Ooor deze traditionele aanpak is de kerk gevangen geraakt binnen deze 

strukturen en groeperingen van kerkse mensen. Volgens hst PPBA is deze 

'suburban captivity of the churches' de oorzaak van het falen van de 

kerk in het centrum van Amstardam. 

с. Da taak van de kerk 

Kort formuleert het derde hoofdstuk enige ekklesiologische gedachten 

over de taak van de kerk (32). Oeze moet niet een eigen leven leiden 

of eigen maatschappij opbouuen, maar dienstbaar zijn aan de menselijke 

samenleving en die op heilvolle uijze bevestigen. De konkrete taak van 

de kerk licht op uit de konfrontatia van deze tuee gegevens: de tekenen 

des tijds doorzoeken en in het licht van het evangelie xntarprstaran(33). 

Dit veronderstelt enerzijds een openbaarheid naar de uiereld en een 

engagement in de samenleving, anderzijds een maarachtige trouu aan de 

boodschap van Christus. Vanuit ds christelijks inspiratie moet de kerk 

de totals mens en zijn uereld kritisch begeleiden, zijn welzijn bevor

deren en dienen. De inhoud van die christelijke inspiratie is: "het 

deelnemen aan en het voortzetten van de bevrijaende, helende en heil

brengende aktiviteit van Jesus Christus, ualka in de Schrift wordt 

weergegeven met 'vrede (sjaloom) brengen': Vrede laat ik U, mijn vrede 

geef ik U, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hen U. De inhoud 

van die vrede is een totaal-toestand, waarin mensen met en voor elkaar 

in broederschap leven, waarin zij hun vrijheid gebruiken in echte ver

antwoordelijkheid voor elkaar, en waarin zij zichzelf en hun bestaan 



23 

als zinvol en hoopvol kunnen ervaren vanuit de gelovige zekerheid, dat 

God met ons is, u/at er ook geschiedt." (34) Deze zending van Christus 

zet de kerk voort door prediking, Sakramenten en dienstbaarheid. De 

konkrete inhoud en vormgeving ervan uorden bepaald door het toetsen van 

de tekenen des tijds in het licht van het evangelie. Dit is een taak van 

de gehele kerk als volk Gods onderweg, of van heel de plaatselijke kerk, 

en daarin van ieder kerklid overeenkomstig de eigen taak en verantuoor-

delijkhaid. De kerk brengt haar boodschap bij wijze van uitnodiging; ze 

blijft daarbij bescheiden en dienstbaar. 

Uat is nu de taak van de amsterdamse binnenstadskerk? Oe city is de 

kulminatie van alle facetten van het leven. Da cityganger zoekt uiarmte, 

geborgenheid, bevrediging van zijn behoeften of van zijn 'niauus'-

gierigheid, kommunikatie of konfrontatie; kortom, hij zoekt leven, in 

ш іке zin dan ook. En hier ligt volgens het PPBA juist het aanknopings

punt voor de kerk van Christus: zij moet funktioneren op de golflengte 

van het leven van de city en daar ujarmta, geborgenheid en vrede brengen. 

Ze dient waarachtig heil te schenken, vrede in de zin van de bijbelse 

sjaloom. Uit de konfrontatie van het leven van de city in al zijn fa

cetten en de inspiratie van Christus, -die is de ueg, de waarheid en het 

leven-, licht de konkrete taak van de kerk op. 

Alvorens te spreken over de presentie van de kerk in de binnenstad maakt 

het plan tuee opmerkingen. Нес PP8A шіі een 'Realutopie
1
 schilderen en 

mikt daarom met zijn struktuurverandering niet op een verbouuiing van de 

bestaande kerk, maar op піеишЬоиы. Zo zal tenminste het ideaal duidelijk 

morden, utaarnaar de kerk moet streven. Vervolgens: ae strukturen die 

het plan gaat beschrijven zijn geen garanties, doch slechts een kans, 

dat het beoogde doel wordt bereikt, luant veel zal afhangen van de stijl 

en de instelling van de pastorale uierkers en van de steun van de hele 

kerkgemeenschap. 

d. De konkrete oolossino: de citykerk (35) 

Wijze van kerkelijke presentia: De binnenstad vervult een cityfunktie 

en daarmee hangen een aantal verschijnselen ten nauwste samen. De kerk 

in het centrum zal gekenmerkt moeten worden door: 

- cityfunktie: ze neemt deel aan het leven van de city. Dit veronder

stelt, "dat de citykerk zich verantwoordelijk voelt voor 

de gehele stad en funktioneert als het pastorale centrum 

van Amsterdam. 
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- aenhaid: απ in te spelen op het citygebeuren is er eenheid van aanpak 

en overleg nodig, en dus samenuierking. 

- gezicht van ds citykerk: voor alles uordt zij getypeerd door afwezig

heid van institutionele signatuur, door 

flexibiliteit en dienstbaarneid. 

De konkrete taak van de citykerk: Vanuit drie invals-hoekan merkt de 

citykerk aan haar taak om het heil van de binnenstad te bevorderen. Ze 

heeft drie sekties: 

- De sektie kerkeli.jk vorminqsuerk beoogt de bevordering van de verant-

u/oordalijkheid en kreatieve vrijheid van de mans in een demokratische 

samenlevihg. Als mogelijke aandachtsvelden en aktiviteitsn noemt het 

PPBA: themata rond mens en samenleving, industrialisering en urbaniss-

ring; oekumene; citydiensten met gerichte prediking; dokumentatie- en 

informatiecentra. 

- De sektie pastorale service is onderverdeeld in algemene en gerichte 

pastorale service. De algemene pastorale service richt zich op iedere 

cityganger door middel van korrelatiecentra, pastorale winkels e.d.. 

De gerichte service daarentegen is een pastorale dienstverlening aan 

typische groepen mensen die in de city komen of er uionen. Onderdeel van 

deze gerichte service is het uujkpastaraat voor de bewoners van de wij

ken van de binnenstad. Konform de gemeentelijke indeling wordt ter 

vervanging van de parochiegrenzen de binnenstad onderverdeeld in vijf 

wijken: stadskern, noordelijke grachtengordel, zuidelijke grachten

gordel, 3ordaan, Plantage- en liJatarloopleinbuurt (36). Sinnen de 

sektor gerichte pastorale service moeten ook de grote kerkgebouwen 

gaan funktioneren als kultusruimten mat een specifiek aanbod en tevens 

als ruimten voor sociaal-kulturele manifestaties. De sektie pastorale 

service zal bestaan uit teams van deskundigen п vrijwilligers. 

- De sektie sociale dienstverlening omvat het maatschappelijk werk, het 

solidariteitsuerk en de stedelijke buroos voor hulpverlening. Het maat

schappelijk werk door beroepskrachten en het solidariteitsuerk door 

vrijwilligers dient een eenheid te zijn. Als de sociale dienstverlening 

zich funktioneel opstelt, zullen haar projexten duidelijk omschreven 

zijn en een groter appel doen op vrijwilligers. 

De organisatorische vormgeving (37): De citykerk verwerkelijkt het city

pastoraat door middel van de drie genoemde sekties. Elke sektie heeft 

een eigen sektieleider, die samen met de algemene direkteur het bestuurs-

kollege vormen. Ook een lid van de stichting, die voor de financiën zal 
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zorgen, heeft zitting in het bestuur. Hoeuel dit kollege de uiteindelijke 

leidinggevende verantuoordelijkheid draagt, wordt het citypastoraat ge

heel gedragen door de gezamenlijke verantuoordelijkheid van alle mede

werkers. In tegenstelling tot de parochie is de citykerk niet een terri

toriale, maar een funktionele eenheid: ze is doelgericht. Deze eenheid 

iiiordt gekonstitueerd doordat de bisschop bij charter bepaalde taken dele

geert aan een groep personen. In dit charter worden de doelstelling en 

de organisatie wan de citykerk alsmede de rechtspositie van de medeuer-

kers omschreven. Voor de begeleiding van het pastorale ш гк zullen des

kundigen worden aangetrokken (wetenschappers, planningsdeskundigen en 

een supervisor voor het teamwerk). Ook is er een pastorale raad, waardoor 

de regelmatige inspraak van de gelovigen en van allen, die bij ds city

kerk betrokken zijn, gewaarborgd is. 

Samenvattend 

De uitgangspunten en konsekuienties van het РР А worden in het plan aldus 

samengevat: 

"1. Os agenda van de kerk wordt bepaald door de vragen en de struktuur 
van de samenleving. 

2. Een kerkelijke struktuur heeft alleen recht van bestaan, wanneer zij 
de mogelijkheid schept, dat de kerk daardoor kan zijn, wat ze moet 
zijn, en doet wat zij moet doen. Da kerkelijke struktuur moet de 
inspiratie van het evangelie vrij maken ten dienste van de samen
leving. 

3. Gezien de aard van de binnenstad als city en de aard van de binnen
stad als woongebied is noodzakelijk een eenheid van aanpak en beleid, 
waarin geen plaats is voor geïsoleerde autonomie. Konkreet betekent 
dit bij voorbeeld de totale opheffing van de parochiastruktuur in al 
zijn konsekwenties, en het verlies van autonomie van charitatieve 
instellingen. 

4. De citykerk is niet territoriaal gebonden, zij is doelgericht. Ge
zien de cityfunktie zal zij haar opdracht vervullen via vormingswerk, 
pastorale service en sociale dienstverlening; deze sektiss zullen 
nauw met elkaar samenwerken. De vervulling van deze typische city-
taak zal door de gehele stad gedragen moeten warden, ook financieel. 

5. De karaktertrekken van de citykerk zullen moeten zijn: zo weinig 
mogelijk nadruk op institutionele signatuur, flexibiliteit, engage
ment en totale dienstbaarheid. 

6. De taak van de citykerk moet door de christelijke kerkgenootschappen 
gezamenlijk vervuld worden: juist in de cityfunktie ligt een oekume-
nische opdracht. 

7. De taak van de citykerk moet door leek en priester in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid vervuld worden. Ten aanzien van de priester 
wordt in het PPBA een funktionalisering tot zijn strikt pastorale 
taak nagestreefd. 

. Voor de vervulling van het citypastoraat is noodzakelijk een koncen-
tratie van specialisten in de binnenstad. 

9. Nagestreefd moet worden een duidelijke funktionalisering van de 
kerkgebouwen, en het gebruik van deze gebouwen ten dienste van de 
samenleving. 
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10. О organisatorische п juridische vormgeving dient vervat te liggen 
in een charter, uaartoe alle participanten zichzelf verplichten. Da 
aanname van medewerkers dient te geschieden na sollicitatie. 

11. Voor de financiering van het citypastoraat is een stichting verant-
uoordelijk. 

12. Het bestuurscollege van de citykerk bestaat- uit een direkteur, drie 
ssktieleiders en de voorzitter van het stichtingsbestuur. Alleen 
voor de sektis kerkelijk vormingsuerk en pastorale service zou een 
in deze deskundig priester als sektieleider aangesteld moeten wor
den, gezien de typische pastorale opdracnt van deze funkties. De 
andere posten moeten door leken bezet worden, gezien de gevraagde 
deskundigheid of de voornamelijk organisatorische leidinggevende 
funktie, mat bij voorbeeld geldt voor de direkteur van de citykerk." 
(38). 

e. Uijze van realisering van het plan. (39) 

0? uitvoering van het plan zal deze drie fasen omvattan: 

Fase 1; Personeelsbezetting, personeelsvorming en mentaliteitsbeïnvloe

ding. 

De bisschop zorgt ervoor, dat het charter wordt opgesteld en het 

bestuurskollsge wordt geformeerd. Ook worden de direkteur en de drie 

sektisleiders aangesteld. Aan de in de binnenstad werkzame priesters 

wordt gevraagd wie kan en wil ingezet worden bij het citypastoraat en 

in welk projekt. Uerdsr wordt onderzocht welke andera krachten 

-priesters, leken en religieuzen- gerekruteerd moeten worden. 

In de eerste fase ligt het hoofdaksent op ds training en vorming 

tot een efficiënte teamsamenwerking. Oaar een nieuwe struktuur zin

loos is, als deze niet gedragen wordt door een nieuwe mentaliteit, 

zal in deze periode alle aandacht zich richten op de mentaliteits

beïnvloeding onder de medewerkers en de gelovigen van het centrum en 

de rest van de stad. Hierbij zal de publiciteit een heel belangrijke 

rol spelen. 

Fase 2; Oprichting van de citykerk, opheffing van de parochies en funk-

tionalisering van de kerkgebouwen. 

In de tweede fase wordt door de bisschop de citykerk officieel ten 

doop gehouden. Os parochies worden opgeheven en men streeft naar 

een grotere funktionalisering van de kerkgebouwen. Zo wordt de 

Dominikus stijlkerk voor moderne liturgie. 0e Поzes en Aaron verzorgt 

liturgische diensten over het thema 'kerk en wereld' en vieringen met 

polyfone muziek. 0e Papegaai wordt de kerk voor de gregoriaanse mu

ziek en de Begijnhofkapel hst centrum voor eucharistische devotie. 

Fase 3: Sluiting van de kerkgebouwen. 

Nu worden enige kerkgebouwen gesloten. Kriterium voor handhaving of 

amovering van een gebouw is de pastorale betekenis van de kerkruimte 
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voor hat citypaatoraat. Daarnaast zijn ook de monumentale waarde, de 

bouuttschnischs toestand sn de ligging van het gebouu van belang. Qp 

grond v/an deze kriteria kamen volgens het PPBA in aanmerking voor 

sluiting: de Anna, de і\Ііко1ааз, de Krijtberg, de Zaaier, de Posthoorn, 

de Redemptoristenkerk aan de Keizersgracht, sn mogelijk ook de Tichel. 

(40). 

5. Aanbieding van het pastoraal glan aan de bisschop 

Voordat het PPBA aan de bisschop u/ordt aangeboden, uordan de leden v/an 

het pnesterberaad van da binnenstad ingelicht over de inhoud. Oit ge

beurt ó juni 1968 op een bijeenkomst te Aerdenhout, maar ds gehele dag 

gesproken wordt over het cityplan. Os pastores zijn verrast door ds 

inhoud. Ze hebben meer oog voor de praktische konsekuenties, zoals de 

opheffing van de parochies an da sluiting van de kerkgebouwen, dan voor 

de visie dis aan het plan tan grondslag ligt. 

Op grond van deze ervaring besluit de werkgroep veel zorg te besteden 

aan een goede publiciteit. Voor alles moet vermeden worden, dat het plan 

als sen uitgemaakte zaak op de mensen afkomt. En dit zal geschieden als 

de publiciteit pas op gang komt ná het antwoord van de bisschop op het 

advies. Het onmiddellijk publicaren van het rapport zal onjuiste pers

berichten voorkomen en duidelijk maken, dat het plan slechts een advies 

is. 

Op 24 juni 1963 wordt het PPSA door de werkgroep officieel aan de 

Haarlemse bisschop aangeboden. In zijn toespraak bij deze gelegenheid 

verzekert de bisschop, dat hij het rapport ernstig zal bestuderen en 

bespreken met zijn staf en adviseurs. Oe heer Uinkaler, voorzitter van 

de bisschoppelijke werkgroep, beschrijft in zijn toespraak hoe de kom

missie heeft gewerkt en toont zich verheugd nu het rapport te kunnen 

aanbieden. Dat dit plan kan worden voorgelegd is vooral te danken aan 

het werk van Ce rapportaur dr. Peters. Het plan is een aovies; niet 

meer, maar ook niet minder. Oe werkgroep ziat juist nu speciale redenen 

tot uitvoering van het plan. liJant naar haar mening heerst er onder ds 

priesters een klimaat, waardoor de realisering zeker aanvaard.zal worden. 

De pastores zullen de motieven, waarop het plan steunt, op een adekwata 

wijze aan hun parochianen overbrengen. Uerder is ds uitgebreide hulp, 

die zowel van kerkelijke als van burgerlijke zijde is geboden, een waar

borg sn stimulans om 'het cityplan uit te voeren. Het beoogt een totale 

herstrukturering van het pastoraat. Een gedeeltelijke verwezenlijking 

van of geschipper met de voorstsllen zal het gehele plan vermoorden. 



28 

Daarom vraagt da woorzittar, of de bisschop eerst da uierkgroap uil 

raadplegen alvorens eventuele wijzigingen aan te brengen. Voorts 

verzoekt hij de vrijkomende gelden van gesloten kerkgebouwen te be

nutten voor het citypastoraat. 

Aansluitend op de bijeenkomst met de bisschop belegt de werkgroep een 

perskonferentie. Aan de hand van een samenvatting van het rapport uiordt 

de inhoud ervan openbaar gemaakt. Ondanks de zorgvuldig voorbereide 

voorlichting aan de pers verschijnen de volgende dag meerdere neder-

landse dagbladen met grote krantekoppen over de zeven r.k.kerkgebouuen 

in de amsterdamse binnenstad die gesloten en verkocht zullen worden. 

Niet de eigenlijke inhoud van het pastorale plan krijgt de aandacht 

van de pers, maar de gevolgen die de uitvoering ervan zal hebben voor 

de kerkgebouwen in de binnenstad. Zo scheppen deze persberichten extra 

barrières om de bedoelingen van de plannenmakers over te brengen aan 

de gelovigen van Amsterdam. 

PARAGRAAF III: GE0ACHTENUIS5ELING OVER HET PLAN EN AANVAARDING VAM 

HET PLAN DOOR CE BISSCHOP. 

1. Mondelinge oedachtsnwisselinq 

Op de dag, dat het rapport aan de bisschop wordt overhandigd, stuurt 

deze -op verzoek van de werkgroep- een brief aan de parochianen van 

de binnenstad. Hierin vraagt hij, of allen die zich betrokken voelen 

bij de kerk willen meedenken over het advies van de werkgroep. Op 

zondag 30 juni wordt in de meeste binnenstadskerken dit schrijven 

voorgelezen of gepreekt over het pastoraal plan. Doch pas na de zomer

maanden komen de gesprekken over het advies goed op gang. 

Als van de zijde van het bisdom en het dekenaat heen duidelijk initia

tief komt om de gedachtenwisseling over het advies te entameren, nemen 

enigs leden van de werkgroep sn van het priesterberaad deze taak op 

zich. Het zijn de heren Peters, Duindam en Denkers van de werkgroep, 

en Gattschalk en Van Teijlingen van het priesterberaad. In september 

beraden zij zich over de wijze waarop het rapport door priesters en 

leken besproken kan worden. Begonnen wordt met een silanddag voor de 

pastores, opdat deze het meeoenken van de gelovigen zullen stimuleren 

en begeleiden, lüant hoewel de priesters reeds de nodige informatie 

hebben ontvangen, blijken zij moeite te hebben zich de grondgedachten 

van het plan eigen te maken en deze door te geven aan de gelovigen. 
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Daarom ujordt hen п trainingsprogramma aangeboden voor een goede 

verkondiging an juiste begeleiding van de meningsvorming onder de 

gelovigen. Op deze trainingsdag besluiten de aanwezigen, dat er op 

zondag 6 oktober in alle kerken gepreekt zal worden over de uitgangs

punten van het pastoraal plan binnenstad. In die preek most op objek-

tieve lüijze de inhoud van het advies naar voren uiorden gebracht. De 

predikanten dienen hun persoonlijke mening zoveel mogelijk buiten 

beschouuing te laten. Oe aanuezige kerkgangers worden uitgenodigd ná 

da dienst onderling verder te praten over het plan. Relatief uieinig 

mensen tonen op deze 'citykerkzondag' belangstelling voor het pasto

raal plan. Er blijkt onder de kerkgangers een grote apathie, omdat 

zij van mening zijn, dat de zaak toch al beslist is. Op verzoek van 

Peters schrijft de bisschop dan een brief aan da priesters der binnen

stad, uaarin hij vraagt dit misverstand bij de gelovigen uit de ueg 

te ruimen. Bovendien besluiten de leiders van het beraad betere in

formatie te verstrakken over de juiste inhoud van het PPBA. In vijf 

informatiebulletins zullen zij dis inhoud kort ueergeven (41). Deze 

bulletins worden vanaf 3 november op vijf achtereenvolgende zondagen 

aan de kerkgangers uitgedeeld, fien spoort de priesters aan, met de 

parochianen groepsgesprekken te houden over het advies. Op 18 novem

ber en 16 december wordt er in Krasnopolsky een gezamenlijke teach-in 

gehouden voor alle gelovigen van de binnenstad en andere belangstel

lenden. 

In vele parochiële gespreksgroepen wordt in deze weken gediskussieerd 

over het PP8A. Os tegenstanders van het cityplan, of meer precies: de 

tegenstanders van de sluiting van bepaalde kerkgebouwen, treden het 

meest op de voorgrond. Velan zian de nocdzaak van sluiting van enige 

kerkgebouwen wel in, maar begrijpen niet, waarom nu juist hun eigen 

kerk op de zwarte lijst staat. In ds bezwaren tagen het plan klinkt 

vaak een onbehagen door over de gehele gang van zaken in de neder-

landse katholieke kerk, alsook een wantrouwen jegens de leden van de 

werkgroep en het verwijt, dat de zaak toch al beslist is. 

De oppositie tegen het PPBA uit zich in felle bewoordingen op de 

teach-in van IB november in Krasnopolsky, die door de kranten gety

peerd wordt als een toeloop van verontrusten. De bijeenkomst trekt 

een overvolle zaal. met bijna vijfhonderd bezoekers. In een aangren

zende zaal is een bokswedstrijd, maar op deze kerkelijke bijeenkomst 

vallen de klappen. De positieve waardering die sommigen hebben voor 

het PPSA valt geheel weg tegen de agressieve kritiek van de tegen-
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standers. Оі felle kritiek richt zich op de beschrijving uan de 

parochiezielzorg en op de financiële verslaggeving in het plan, maar 

het allermeest op de keuze van de kerkgebouwen die in aanmerking komen 

voor sluiting. Tegen het voorstel de Nikolaas, de Keizersgrachtkork 

en de Krijtberg te sluiten wordt hevig geprotesteerd (42). Op 16 

december vindt een tweede taach-in plaats, waaraan naar schatting 

weer ruim vijfhonderd mensen deelnemen. Da sfeer is al even negatief 

als de eerste keer. De mikrofoons in de zaal worden bezet gehouden 

door de tegenstanders, dis gekomen zijn om de bisschoppelijke kommis

sie ГБ flink 'de oren te wassen'. Enige oudere dames vooraan in de 

zaal hebben zich gewapend met een dagbladadvertentie van verontruste 

katholieken. Telkens als er iets van betekenis wordt gezegd, zwaaien 

zij met die advertentie en roepen: Hier staat het allemaal in. Van 

een echte gedachtanwisseling іэ daarom geen sprake. Dat hetgeen op 

deze teach-in naar voren wordt gebracht geenszins de mening van alle 

aanwezigen verwoordt, blijkt uit de uitslag van een enquête, die 

tijdens deze happening wordt gehouden. Deze toont aan, dat bijna de 

helft van de respondenten positief oordeelt over het РР А en slechts 

ruim een kwart negatief; de rest heeft geen mening (43). 

Met deze bewogen teach-in, die door velen als een grote teleurstel

ling is ervaren, wordt de openbare gedachtenwisssling over het РР А 

in de binnenstad afgebroken. 

2. Schriftelijke reaktias. 

De bisschop ontvangt een twintigtal brieven naar aanleiding van het 

PPBA. Ze komen haast alle van verontruste katholieken, dis hun be

zorgdheid uiten over de veranderingen in de kerk. 

Ruim vijftig briefschrijvers richten zich tot pastoor Kat van de 

Papegaai en pleiten voor het behoud van die kerk en van alles wat 

rooms is. 

De meeste schriftelijke reakties ontvangt rsktor Heijdeman van de 

Redemptoristenkerk aan de Keizersgracht. Op de citykerkzondag had 

de rektor in zijn preek openlijk protest aangetekend tegen het voor

stel tot sluiting van deze kerk en om adhesie gevraagd. Op zijn vraag 

om bijval krijgt hij vijfhonderd brieven, die zijn protest onder

steunen. Bovendien verzamelen enige aktieve kerkgangers achthonderd

vijftig handtekeningen voor het behoud van de kerk. 

Drie kerkbesturen in de binnenstad reageren schriftelijk op het PPBA. 

Het bestuur van de Oominikus toont zich ingenomen met het voorstel 

deze kerk te handhaven, maar tekent bezwaar aan tegen de beoordeling 

die het PPBA geeft van het werk der kerkbesturen. Het bestuur van de 
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Nikolaaskark із verbaasd ovar hst voorstal om da Nikolaas ta sluiten, 

ta maar daar nog onlangs aan bisschoppelijke v/ikaris heeft toegezegd, 

dat de kerk zou blijven. Het kerkbestuur van de Duif schrijft, dat 

het advies san struktuur voorstelt, dia van bovenaf uiordt opgelegd; 

de mensen die het eigenlijk aangaat zijn ar niet bij betrokken. Daarom 

dreigt het plan een luchtkasteel te blijven. 

In het najaar van 1968 verschijnen achttien ingezonden stukkan in het 

avondblad Da Tijd, die alle protesteren tegen de sluiting van bepaalde 

kerken. In redaktionele artikelen van dag- en ueekbladen krijgt het 

plan zelf meer uaardering; ook in de internationale pers. 

Zan aantal predikanten van verschillende kerkgenootschappen spreken 

onderling over het PPBA. Sommigen missen in het plan een oekumenische 

grondslag, anderen een vierde sektia voor de verkondiging, ftan meent, 

dat ar ueinig recht utordt gedaan aan de gemeente en de gemeenteleden 

die ook nu reeds als het zout der aarde in da city wonen sn werken. 

Het gesprek resulteert in een schrijven aan de bisschop. Daarin 

uiten zij hun uaardering voor het cityplan en verzoeken hem bij de 

uitvoering de openheid naar da andera kerken te garanderen. 

j. Aanvaarding van het РРВД door de bisschop. 

Op 3 februari 1969 stuurt de bisschop de uerkgroep een uitnodiging 

voor een afsluitende bespreking. Daaraan voegt hij een nota toe, 

шаагіп zijn adviseurs, de pastoraaltheoloog dr. A.Bosse en de socio

loog dr. H.Laan, anige diskutabela puntan uit het plan aan de orde 

stellen. De theologische basis van het РР А achten zij zwak, want 

hat plan gaat uit van aen taakstelling van de kerk an niet van aan 

uezsnsbepaling. Ook het begrip citykerk is niet helder omschrsvan. 

Verder plaatst da staf vragen bij de konkrete uityarking, onder meer 

over de verhouding tussen bisschop an citykerk en dia tussen het be

staande katholieke maatschappelijk .usrk en de nieuuie sektie sociale 

dienstverlening; verder over het sluiten van bepaalde kerkgebouuen, 

enige financiële kuesties an de oekumenische samenwerking. Voordat 

het gesprek plaats heeft, stuurt de werkgroep haar antwoord op deze 

nota. Za is ingenomen met de waardering van de bisschoppelijke staf 

voor het PPBA, maar kan de kritiek die de nota bevat niet onderschrij

ven. Na publikatie "is het advies in zeer smotionele vaarwateren te

recht gekomen) het moest da stormen van hearings an ingezonden stukken 

doorstaan. Daardoor zijn bepaalde detailpuntan te veel benadrukt, 
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hetgeen misverstanden heeft veroorzaakt. Ook de nota van het bisdom 

vindt deels zijn grond in genoemde ontuikkeling. In het ΡΡΘΑ is uitge

gaan van de taakstelling van de kerk, omdat in de opdracht reeds een 

bepaalde kerkvisie uas geformuleerd, die nu verder uordt gekonkreti-

seerd naar de binnenstad van Amsterdam. De opmerkingen die de staf 

plaatst bij het begrip citykerk stellen de ш гкдго р teleur. Ze sug

gereren, dat de stafadviseurs niet begrijpen wat met deze term is 

bedoeld. 

Qp 19 maart 1969 vindt de afsluitende bespreking plaats tussen da 

staf van het bisdom en de bisschoppelijke uerkgroep. Iiiat betreft de 

theologische basis van het plan wordt besloten, dat een kommissie, 

bestaande uit de theologen Peters en Bosse, zal werken aan ae theolo

gische fundering. Het gesprek over het begrip citykerk brengt weinig 

verheldering. 

net Pinksteren 1969 zal officieel gestart worden met de uitvoering 

van het pastoraal plan binnenstad. Als streefdatum voor het begin van 

de tweede fase wordt 1 januari 1971 vastgesteld. 

Er zal een koördinatie-kommissie gevormd worden in overleg met de 

leden van de kerkbesturen. Oeze kommissie gaat de kerkbesturen erop 

voorbereiden, dat zij vrijwillig hun gelden overdragen en hun funktie 

ter beschikking stellen. 

Anders dan in het PP8A wordt voorgesteld blijven de fJikolaas- en 

Keizsrsgrachtkerk als kerkgebouw gehandhaafd. De gevoelens van katho

liek Amstardam en de bijzondere belangstelling van rijksmonumentenzorg 

zouden door een amovering van de Nikolaas te veel geweld worden aan

gedaan. Aan de paters redemptoristen van de Keizersgracht zal warden 

gevraagd positief mee te werken aan de uitvoering van het PPBA en de 

funktie die zij met hun kerk vervullen te blijven uitoefenen. Of dit 

kerkgebouw ook in de naaste toekomst nog van dienst kan zijn, valt 

nu niet uit te maken. 

Om een begin te maken met de uitvoering van het plan stelt de staf 

van het bisdom voor voorlopig slechts een priestar-direkteur en een 

priester-leider van de sektie pastorale service te benoemen. Om 

financiële redenen kan geen leek als direkteur benoemd worden. 

Een kommissie, bestaande uit vikaris Kuipers en de heren Laan en 

Peters, zal het charter voor de citykerk opstellen. 
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Op 28 maart 1969 schrijft bisschop Zwartkruis sen brief aan de pries

ters en gelovigen van de amstardamse binnenstad, uaarin hij hen mee

deelt, dat hij het pastoraal plan met bovengenoemde wijzigingen heeft 

aanvaard. Hij vraagt alla betrokken gelovigen dit plan een loyale kans 

te geven in een ontuikkeling van enkele jaren. 
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H O O F D S T U K T U E E 

EERSTE FASE VAN UITVOERING VAN HET PASTORAAL PLAN BINNENSTAD 

I n l e i d i n g 

De eerste fase van uitvoering van het pastoraal plan begint officieel 

op Pinksteren 1969 en eindigt met de oprichting van de r.k. Citykerk 

Amsterdam op 20 april 1971. 

Deze fase uordt ale volgt onderverdeeld: 

1. Het begin van de uitvoering van het plan: de eerste oriënterende 

besprekingen en uisrkzaamheden van de nisuiu benoemde direkteur van 

de toekomstige citykerk. Deze periode loopt van augustus 1969 tot 

februari 1970; ze uordt beschreven in de eerste paragraaf. 

2. Hst vervolg van de eerste fase van uitvoering loopt over tiuee 

sporen: het citypastoraat en het uijkpastoraat. Tevens uordt geuerkt 

aan de organisatie en bestuursvorm van de citykerk. Deze periode 

omvat het tijdsbestek van maart 1970 tot april 1971 en uordt afge

sloten met ds officiële oprichting van de citykerk. 

De nu volgende beschrijving geschiedt volgens de historische ontwikke

ling van het city- en uijkpastoraat. Vervolgens worden da relaties en 

kontakten met het parochiepastoraat en andere instanties beschreven. 

PARAGRAAF I: HET 9EGIN VAM DE UITVOERING VAN HET PPBA 

Na de aanvaarding van het PPBA door ds bisschop van Haarlem uorden 

door middel van advertentie sollicitanten opgeroepen voor de funktie 

van leider bij de uitvoering van het plan. 

1. Benoeming van de direkteur 

Per 1 augustus 1969 uordt de hoer Ш.З. de Graaff (l) door de bisschop 

benoemd "voor de voorbereidende fase en voor de verdere uitvoering van 

het plan citypastoraat Amsterdam; dit laatste in gezamenlijke verant-

uoordelijkheid met de nog te benoemen leiders van de sektis vormingswerk 

en maatschappelijke disnstverlening", aldus de bisschoppelijke benoemings

brief die als volgt verder gaat: "Uu taak zal in eerste instantie het 

voorbereidende uerk omvatten, uaardoor de feitelijke uitvoering van het 

cityplan op gang kan komen. De richtlijnen, maar vooral ook de principiële 
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uitgangspuntan, vindt U m het Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam, 

zoals mat enkele luijzigingen, verduidelijkingen en toevoegingen door mij 

is goedgekeurd." (2) 

Oriënterende besprekingen en uerkzaamheden van ds dirakteur 

fla zijn benoeming begint de dirokteur met de voorbereidenoe uerkzaamheden 

voor de oprichting van da cltykerk. iJa inleidende besorekingen met de 

redakteur van hot PPBA en de stads-deken zoekt hij kontakt met instel

lingen en personen, die naar zijn mening informatie kunnen verstrekken 

over de uitvoering van het PPBA of bij de opbouu oetrokken moeten worden. 

Hij spreek?: met pastores en -net instellingen voor maatschappelijk швгк, 

vormingsuerk en charitatief werk. Hij neemt kontakt op met de Raad van 

Kerken en wordt lid van het operationeel team van die raad. Hij overlegt 

met uertegenuoordigers van de kerkbesturen in ds binnenstad an met ds 

vrouuelijfo religieuzen. 

In daze Kontakten ervaart de direkteur naast ueerstanden ook veel 

bereidheid tot .°needenkon en mseuerken aan ds opbouu van de citykerk. 

Door da gasprekken uiordt hem duidelijk, dat een nieuue kerkolijka struk-

tuur m e t van bovenaf aan de binnenstad kan u/orden opgelegd. Het is 

zaak bij de opbouu van de citykerk aan te sluiten bij de bestaande 

Projekten en personen en op die basis verder te uierken in de richting 

van nieuue vormen van eenheid. 

Als eerste projekt voor realisering denkt de direkteur aan het uijk-

pastoraat. De zielzorg onder de beuoners van de binnenstad laat veel 

te wensen over en de opzet van het uijkpastoraat kan een proefveld zijn 

voor de reelisering van het gehele plan. 

De resultaten van de voorbereidende besprekingen zijn aldus samen te 

vatten: 

- Sprekend met da pastoree van de binnenstad inventariseert de 

direkteur uelke krachten geschikt en bereid zijn тш te werken aan de 

nieuue opzet van het uijkoastoraat. In eerste instantie is ds oogst 

niet groot. Iiiant slechts zeven personen zeggen toe mee te willen 

doen. Voor het uijkpastoraat zal naar nieuue medewerkers moeten worden 

gezocht. Ook is een programma nodig voor de training van de pastores. 



36 

- Do gesprekken mot het maatschappelijk ш гк, dat gekoördinesrd is in 

het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum (ISCC), leiden tot de 

afspraak» dat het ISCC de binnenstad tot oen afzonderlijk uerkrayon 

zal maken, zodat er een beters geografische indeling ontstaat voor 

samenuerking met de toekomstiga citykerk. (З) Het ISCC uil het 

maatschappelijk uork echter niet zien als een ssktie van de citykerk. 

De instelling heeft bezuaren tegen een inkorporatie in de citykerk en 

uil haar zelfstandigheid behouden. Ze ontmikkelt zich veeleer in de 

togenov/srgestelds richting van dekonfessionalisering. 

- Ook het vorminqsuerk. dat zouel door r.k. instellingen als door inter

kerkelijke en niet-kerkslijke instituten uordt verricht (4), kan niet 

beschouud yarden ais een sektie van de toekomstige citykerk. De 

instellingen voor vormingsuerk zijn met elkaar in gesprek en beogen 

een grotere samenwerking. Als deze is gerealiseerd, kan een schakel 

gelegd worden tussen dezs contra en da citykerk. Vooralsnog blijft de 

relatie tussen kerk en vormingsuerk onduidelijk. 

- Zr vindt overleg plaats tot koördinatie van het charitatief цегк (S). 

De verhouding tusson het maatschappelijk en charitatief uerk is ge

spannen. Vanuege de zelfstandige opstelling van het maatschappelijk 

uerk zou binnen de citykerk gedacht kunnen warden aan een eigen 

sektie voor het charitatief uerk. De leider van deze sektie zou 

tevens het uerk van de vrouuelijke religieuzen in de binnenstad 

kunnen koördineron. 

- Oe teams van de Dominikus, de Open Deur, de Mozas an Aaron en de 

Papegaai (б) stemmen hun aktiviteitsn af op een brsder publiek dan 

de bewoners van de binnenstad. Zij vervullen aen cityfunktie. Het zijn 

nu nog vrij zelfstandige en losstaande Projekten. De direkteur van de 

citykerk beoogt oen grotere eenheid tussen deze pastorale instellingen, 

zodat ze hun uerk op elkaar afstemmen en tot een gezamenlijke planning 

komen. 

De direkteur heeft ook kontakt met enige pastores die onder leiding 

van J.Mieuuenhuis de zorg hebben voor jeugd- en schoolpastoraat. 

- Samen met dr. 3. van Beusekom en ds. E.Pijlman (7) vormt direkteur de 

Graaff de sektie city van hot opera-cionele team van de amsterdamse 

Raad van Kerken. Zij inventariseren de pastorale projekten die een 
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citykarakter habbsn an uillan da onderlinge samenwerking bevorderen. 

Er bjorden plannen gemaakt om deze projexten te bezoeken en da mogelijk

heden tot koördinatie af te tasten. De plannen worden in deze vorm 

nist uitgevoerd. Zoals ше later zullen zien (θ), worden u/el de katho

lieke cityprojekten gekoördineerd, maar niet de reformatorische. 

- Nu er nog geen bestuur of overlegorgaan is voor de toekomstige 

citykerk moet direkteur de Graaff allerlei beslissingen alleen nemen. 

Daarom formeert hij rondom zich sen gespreksgroea van deskundigen, die 

hem advisersn over da opbouui van de citykerk. Deze gesprsKsgroep, 

later adviesraad geheten, Komс tueemaal per maand in een informele 

sfeer bijeen en is als volgt samengesteld: 

Dr. 5.3arendsa o.p., uijsgeer; Dr. ld.Berger, pastoraal psycholoog; 

Dr. 3.Groot, theoloog; Dr. J.Huysmans, jurist; Dr. H.Laan, socioloog; 

Dr. B.A.M.Peters, pastoraaltheoloog. (9) 

Ook maakt hij net de adjunkt-dirskteur van het Katholiek Bijzonder 

Gezins- en Л идаш гк plannen een groep van 'kenners van de amster-

damae city' te vormen. Deze kommissie zou moeten inventariseren lualke 

groepen in het centrum een belangrijke rol spelen, kontakten kunnen 

loggen en zoeken naar mensen dis de city-funktie van de kerk verder 

uiilan uitbouuen. Deze plannen zijn echter niet verwerkelijkt. 

- Reeds vóór de benoeming van de direkteur werd op 31 mei 1969 in 

Krasnapoisky oen bijeenkomst belegd tussen de bisschop van Haarlem, da 

stadsdeken, da auteur van het PPBA en 32 leden van de 10 kerkbesturen 

van de binnenstad. Het doel van deze samenkomst wordt door de amstar-

damse deken omschreven met ds vraag: Zijn de kerkbesturen van de 

binnenstad bereid op basis van vrijwilligheid een kommissie te vormen 

tot inventarisatie van ds financiën en hun bezittingen beschikbaar ta 

stellen voor de uitvoering van het pastoraal plan? 

Alle kerkbesturen willen meewerken aan de samenstelling van zo'π 

kommissie. Uit elk kerkbestuur zal een lid zitting nemen in aie 

kommissie. Ook het bisdom zal iemand afvaardigen. Verder verklaren 

alle kerkbestuurders zich bereid hun financiële middelen over te 

dragen aan de stichting van de citykerk, onder voorwaarde oat het 

stichtingsbestuur onder kontrole staat van het bisdom en het dekenaat. 

Het kerkbestuur van de Krijtberg stelt tevens als voorwaarde, dat alle 

kerkbesturen - dus ook het bestuur van de Reoemptoristenkerk aan da 

Keizersgracht - zullen meeoosn. Bovendien zeggen de kerkbestuurders 
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toe, kontakt cp te ñaman met de charitatieve instellingen in hun 

parochie, oadat ook doze hun bezittingen zullen overdragen aan da 

citykerk. 

Uit de grota kommissie uordt ш г aan kleine koördinatie-kommissie (10) 

gevormd, die de financíala гакеп rond αβ opheffing van de parochies 

en de oprichting van de citykerk zal voorbereiden. Ze begint haar merk 

met het opstallen van een financieel overzicht van de bestaande paro

chies. De voorfinanciering van de oprichting van de citykerk geschiedt 

met voorschotten van het bisdom. Op Kloveniersburgual 95 uordt voor

lopig oen buro voor de citykerk ingericht. 

3. Citypastoraat en uijkoastoraat 

Tijdens de periode van oriënterende besprekingen uas oe realisering van 

hot ΡΡΘΑ vooral het werk van de direkteur. Nu raken meer personen en 

instancies bij hst opbouuproces betroxken. 

Uit ds beginperiode blijkt, oat de realisering van het plan volgens de 

drie sekties: vormingsvuerk, pastorale service en sociale dienstverle

ning (11), niet mogelijk zal zijn. Het maatschappelijk шегк en het vormings

werk laten zich niet zonoer meer invoegen in de citykerk; bij hen is 

aaraer een tandens naar dekonfessionalissring te besoeuron. Als onder-

dclon van ds toekomstige cityksrk dienen zich daarom deze Projekten aan: 

1. Oe opzet van het uijkpastoraat onder de beuoners van de binnanstao als 

alternatief voor het vroegere parochiepastoraat; 

2. de koördinatie van enige r.k. instellingen dia hun aktiviteiten 

afstemmen op een breder publiek dan de beuoners van het centrum,en 

in die zin een 'city-karakter' dragen; 

3. de samenuerking tussen vrijuilligers, parochiële ;h antasinstallingen 

en vrouuelijke religieuzen, die allen werkzaam zijn op charitatief 

tarroin. 

Het laatste projekt komt niet van do grond. Alleen aan de opboutu van 

hot ujijk- en citypastoraat uordt tijdens de eerste fase van uitvoering 

vorder geuterkt. Daarnaast uordt een meuue bestuursvorm voorbereid. 

PARAGRAAF II: OPBOUid VAN ЧЕТ CITY- E¡1 uil ЗКРДЗТОЯДДТ 
EN VAN DE ORGANISATIE "DER CITYKERK 

Deze paragraaf beschrijft eerst de twee grote lijnen waarlangs de uitvoering 

van het pastoraal plan zich voltrekt: het citypascoraat en het u/ijkpastoraat. 
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Vervolgsns komen de aktiviteiten van de koördinatia-kommissia, da op

richting van hat citykarkbsatuur en da relatias tot da parochies an 

andara instellingen ter sprake. 

1. Hat citypastoraat: de "teams met cityfunktia". 

Van r.k. zijde zijn er in de binnenstad een aantal pastorale instellingen, 

dia 'inspelan op de cityfunktia van de binnenstad', i-let vijf inscantias 

heeft de diraktaur kontakt. Hij nodigt hen uit voor een eerste gezamen

lijke bijeenkomst. 

a. Eerste bijeenkomst 

Da taams van de f'iozaa an Aaron, de Dominikus, da Papegaai, de Open Deur 

en het Krities Gasprakacentrum komen αρ 11 maart 1970 voor da eerste 

maal bijeen. Plet anige vertegenuoordigers van deze instailingen bereidt 

de diraktaur de bespreking JOOI. Vooraf luisselan de teams elkaar 

schriftelijk informatio uit over ca aard van hun uerk, over het publiak 

dat zij bereiken, en hun mensen ten aanzien van da toekomst. 

Da bijeenkomst, die onder leiding staat van dr. Patara, uordt als aan 

gebeuren ervaran. Sinds de tijd van de teach-ins over het PPBA in het 

najaar van 1968 is ar immers geen officieel kontakt geueest tussen 

pastores van da binnenstad. Ds vergadering beoogt een grotere eenheid 

tussen de r.k. teams tot stand te brengen, opdat latar ook samenuarking 

met cityprojekten van andere kerken кап groeien. Daarom zijn ook do 

leden van de sektie city van hat operationele team van da Raad van 

Kerken aanwezig. Aan de hand van de uitgauissslde informatia stellen 

de teams elkaar vragen over hun uerk, om magen ce vinden tot verdere 

samsnuerking. 

- De Ooan Deur aan de Heiligeueg geeft informatia, hulp an begeleiding 

aan allen die in geestalijks of maatschappelijka nood een beroep op 

haar doen. 

Er zijn echter meer pastorieën in het centrum, die een "open-deur-

funktia" vervullan. Deze funKtie kan wellicht gebundeld worden ap 

een centraal adres, dat ook tijdens het weekeinde bemand is. Ook leeft 

bij de Open Deur de wens naar oskumsnisering van de dianstvarlaning. 

Hoe kan dit geschieden zonder dat het werk zalf er onder lijdt? Als 

pastoraal krisiscentrum zal deze instelling zich allereerst moeten 

blijven bezighouoen met individuale hulpverlening. Maar daarnaast kan 
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de Open Deur ook dosπ aan дгоерзш гк an огтіпдзш гк. 

- Door da bavolkingsafname in da binnanstad is' da Pacecaai als parochia-

квгк van шеі.під betakenis. Da laatata jarsn is zij aan centrum-funktia 

gaan vervullen voor da iatijnstalige liturgia met gregoriaanse zanQ 

(12). Op ueakdagan haaft het kerkgabouu door zijn ligging aan de 

Kalverstraat aan belangrijke inloopfunktia. Tijdens het uieeksinde tuordt 

do Papegaai bezocht door ruim duizend kerkgangers, van шіэ tueaderde 

deel van buiten ds binnenstad komt. 

Het gesprek ovar de Papegaai cirkelt rond de vraag, of de liturgie 

in dit kerkgebouui niet een vervolg moet krijgen in gespreksgroepen an 

огтіпдзы гк. Is dit juist voor hot publiek, dat hiar kerkt:, niat 

bijzonder geii/enst? Het projekt uiordt nu haast geheel gedragen door de 

persoon van de pastoor. Als het een goede zaak is u/at er in de 

Papegaai gebeurt, zo menen ds aanuezigan, dan staan uij allen voor ds 

zorg dit projekt te kontinusren, ook na de pensionering van de huidige 

pastoor. En uij kunnen bepaalde mensen nu al veruijzsn naar de dienstan 

in ds Papegaai. 

- In september 1969 werd naast de ilozeskerk het nieuwe Mozeshuis ge

opend (13). Hot uil een 'trefpunt voor vorming an hervorming' zijn. 

Reeds korte tijd na de opening is het Hozeshuis een herberg geuiorden 

voor gesprek an kontakt tussen allerlei groepen en stromingen op 

kosmo- en metro-politisch tsrrein. In ds kerk en de kapel morden bij 

regelmaat liturgische dienstan gehouden, uiaarbij het thema 'kerk en 

uisreld' centraal staat. 

Binnen het Clozesprojekt heerst echter grote onduidelijkheid over het 

bestaansrecht en de plaats van ds liturgia. Поst de ítozsskerk zich 

usi gaan specialiseren Lot stijlksrk voor polyfona muziek, zoals in 

hst РРВД uiordt voorgesteld? Gok rijst de vraag, hoe vormingsuierk 

(Clozeshuis) sn liturgis (Mozsskerk) inhoudelijk en struktureel gekom-

bineerd kunnen uiorden. En hoe kan er een samenspel groeien tussen 

hst pastoraat in ds uiijkan en de liturgie in de grata kerkgebouuisn? De 

staf van het Mozeshuis zou een verbreding moeten krijgen: niet alleen 

franciskanen an r.k. teamleden. Het vormingswerk in hst Mozeshuis 

vraagt na een periode van verkenning en wildgroei om aen nauwkeuriger 

taakomschrijving. Daartoe is samenspraak met andere instellingen nodig. 
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Er bestaat onduidelijkheid over da relatie tussen kerkelijk vormingswerk 

en algemeen v/ormingsuark. Het vormngsuierk in het Mazeshuis zou ge

dragen moetan morden door alle r.k. instellingen voor cityuerk. 

- De vroegere Ootninikanerparochie loopt door de bevolkingsafname in de 

binnenstad steeds vorder leeg. Onder leiding van pastoor Ш.Т о gaat 

een niouui team zich uitsluitend richten op de verzorging van de 

moderne nederlandstalige liturgie (14). Door die verniauud liturgisch 

aanbad telt de Domimkus ruim negenhonderd kerkgangers per lueekeinde, 

van ωΐθ tweederde deel van buiten de binnenstad komt. Oe liturgie 

wordt opgebouwd rond de prediking, die wordt verzorgd door een vast 

team van in hoofdzaak part-time-meoewerkers. Dit liturgisch experiment, 

dat enige jaren gelsdan is gestart, mag geslaagd heten. Uel vraagt net 

team zich af, hoe lang zij ζα'η kwalitatief hoogstaand aanbad кап 

blijven voortzetten. 

- Het bedrijfsарostolaat in de amstardamse binnenstad wordt verricht door 

laden van het Mozastaam en paters Kapucijnen. Het de orotestantse 

"Oekumenische Kommissie Evangelie en Badrijfslsvsn in Amsterdam" 

(Okoba) werken zij samen in het interkarkelijk Kritias Gascrskscentrum. 

Cat is een vormingscentrum, welk zich tot doel stelt da verantwoorde

lijkheid voor de menselijke verhoudingen in arbeidsbestel en industriala 

samenleving te aktiveren. 

Oe bespreking van hst werk van bedr'jfsapostolaat en Kntios Gespreks-

cantrum opanbaan:, hoezeer het arbeidsbestel nog san blinde vlak is 

.̂n da kerk· Er moet feedback plaatsvinden van het badrijf sapostolaat 

naar do kerkelijke gemeenten. 

Aan het slot van do bijeenkomst konstataart da gespreksleider, dat de 

volgende vragen naar voren zijn gekomen. Er is een vraag naar pluriformi

teit, in zoverre de toams hun eigen beleid op elkaar willen afstemmen. 

Oe leiding zal oaartoe wegen moeten aangaven. Ook dient er uitwisseling 

ca konen van eikaars ervaringen en werkwijzen. Een vraag naar. vorming 

dient zich aan bij da Papagaai, het Mozsshuis, en rond arbeidsvragen. 

Tevens zal de leiding moeten ondarzoeken, hoe ae instellingen beter 

kunnen inspelen op de city-funktie van da binnenstad. Meerdere teams 

vragen om begeleiding en oekumenisenng. 
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Deze иопзоп vormen hot uitgangspunt voor de verdere uarkuiijze van het 

beraad. Za zullen door een stuurgroep geoperationaliseerd u/orden. Deze 

stuurgroep citypastoraat zal bestaan uit direKteur de Graaff, dr.Peters, 

Gottschalk (Open Deur), Lagerberg (Mozes en Aaron) en Tepe (Dominikus). 

b. üerkzaamheden van het beraad van teams met cityfunktie. 

Oe stuurgroep citypastoraat gaat da vragen als volgt uitwerken: 

Het pro.iekt "Nooddienst" 

Vooral tijdens de ueekeinden, uanneer de meeste buroos gesloten zíjn, is 

эг een centraal adres nodig u/aar mensen in nood tsreent kunnon voor 

hulpverlening. Uit een inventarisatie blijkt, dat gemeentelijke en anders 

instanties reeds veel doen aan overnachtingsmogelijkheden. Maar er is 

gebrek aan een dagverblijf. De direkteur zal een bijeenkomst beleggen met 

een aantal instellingen, die in de binnenstad werkzaam zijn in de sociale 

hulpverlening, ilogelijk komt een pand oo ce Kloveniersburgual, dat eigen

dom is van de Vincentiusveremging, ter beschikking als dagverblijf. Door 

zoveel mogelijk instellingen bij het projekt te betrekken kan een gakoör-

dinearaa an veelzijdige hulpverlening gegarandeerd worden. 

Ge geplande bijeenkomst is in deze vorm niet gehouden. De direkteur van 

de citykerk spreekt met de voorzitter van de Uincentiusvereniging en 

mat het ISCC. Vertegenwoordigers van de Open Deur, het Mozashuis en het 

ISCC beraden zich onder zijn leiding over de opzet van het projeKt 

nooddienst. Het gesprek gaat over de relatie tussen pastorale эп 

sociale hulpverlening en over de ruimte, uaarin het opvangcentrum zal 

worden ingoncht. Het ISCC heeft bezwaren tegen het pand van de Vincan-

tiusveroniging en denkt aan het Mozeshuis. Eerst moet eenter geïnventa-

risoerd worden, of de behoefte aan een oovangcentrum wel reëel is. 

Kontakt met het 3ac en Relaase (15) is daarb'j gewenst. In de periode 

rond Kerstmis en de jaarwisseling zou men op proef kunnen draaien en 

alle aanvragen voor hulpverlening registreren. Het ISCC zal het plan 

in de staf bespraken. De pastores zullen m september over het voorstel 

praten. In die maand vragen echter andere onderwerpen de aandacht van 

de pastores, waarooor het plan voor een dagverblijf blijft liggen. 
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Hot flozGS on Дагопрго.юЧі 

Hot riozQS эп Aáronprojekt omwat: 

- Hst Tlozesprojakt' (vooral in hat riozashuis): «огтіпдзшагк, dat zich 

vooral richt op maatschappijproblamat.ek, Creativiteit an sxorassia; 

harbergfunktia voor aktiagroepcn op kosno- en matropolitisch m v o . 

- Hat ' Aäronprojakt ' (vooral in het karkgabouui) : liturgie tijaans het 

ueckeinde en op ueekdagan; hst pastoraat voor parochianan. 

Sinnen het team heerst grata onduidalijkhaid ovar de vraag, hoe beide 

projakton gckombinaard moatan uordan. Oit bljkt vooral op het torrein 

der liturgia. Enerzijds verzorgt het team aan traditioneel liturgisch 

aanbod, anderzijds naakt het plannen voor nieuue liturgische an para

liturgische vieringen zoals aktueel kerktheater an sjaloomdianstan. 

Kloet dit pluriforme aanbod in één karkgebouu gakontinuaerd uordan, of 

moet men zich zoals de Oominukus beperken tot één specifiek aanbod? 

Aanvankelijk uiida het Mozeateam de traditionele liturgische vormon doan 

эатапдаап met een u/araldganchta an maatschapoij-xritische verkondiging, 

liggend in het verlengde van ds aktiviteiten in het Mozsshuis. Dit blijkt 

echter niet te voldoen, ften meant het huidige karkpuoliak niat te mogen 

ovsrbelastsn met de maatschappij-kritische ideeën van hat team. Ander

zijds kan dit team nog m a t kiezen voor een specifiek aanbod. Naarmate 

hot riozesprojekt zich veraer ontuikkelt, zal ook het liturgisch aanbod, 

zo hoopt men, een duidelijker gezicht krijgen. 

Oo1: uordt besproken in hoaverre het Plozeshuis net zijn vormings- an 

hervormingsuerk dianst kan varlanan aan de Open Gaur an da Papagaai. 

Het flozesteam hoopt, dat de andere pastorale instellingen nat konkrete 

vragen naar vorming en training zullan koren . Daza затапш гкіпд Kamt 

echter in de aerate fase van uitvoering van hat PPBA nog m a t tot stand. 

Da Papegaai 

De bezoekers van de Papegaai hebben moeite Tiet het vinden van hun oiaats 

in do zich vernieuwende kerk. De teams met cityfunktie beradan zich, hoe 

zij deze mensen kunnen helpen, zodat zij m a t in aen isolement geraken, 

en de Papegaai m e t aan "konfrontatiakark" inordt. Kan door middel van 

konferanties, vormingswerk en verkondiging een dreigend isolement 

voorkomen worden? De gesprekken over de Papagaai spitsen zich achter 
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stsGda maar toe ap dG vraag naar de opvolging van de pastoor, dia over 

enige tijd Riet ameritaat gaat. Omdat deze аак afwezig is op de bijeen

komsten van da teams, hebben aeze de indruk dat de Papegaai zich afzijdig 

opstelt.Zo komen de vragen rond de Papagaai niet meer aan de oroe. 

c. Evaluatiebesorekinq van da stuurgroep 

In de septambervergadenng van de stuurgroep van teams met cityfunktie 

blijkt, dat ar bij verschillende teams onbenagen heerst over de uijze 

waarop de projaktan participeren aan de samenuerking binnen de toe

komstige citykork. De stuurgroep meent, dat de teams nog ta veel als 

losstaande groepen aan het uerk zijn, zodat niet gemeenschappelijk uiorct 

ingespeeld op het citygebeuren. Oe taa.Tis van de (lozea an de Papegaai 

uekken de indruk alleen met eigen zaken bezig te zijn. Qok het Kntias 

Gesprekscentrum participeert minimaal in de gezamenlijke besprekingen. 

Man hoopt door het bespreken van meer fundamentele vragen, zoals de 

vraag naar de verhouding tussen kontamplatis en aktie, tot een gezamen

lijk doel te komen. Dit bevordert het geestelijk kontakt en daarmee de 

ssnneid tussen de teams, ook al hebben deze onderling heel verschillende 

aktivitaiten. 

Qok bestaat er onbehagen over de wijze, waarop de beiae predikanten van 

het operationele team van de Raad van Kerken funktioneren. Оо п zij wel 

acht moe? Of wekt do uitvoering van het PPBA juist nieuws agressie bij 

oe andere kerken? 

Tijdens de volgende bijeenkomst zullen zowel het Knties Gesprekscentrum 

als de predixanten de kans krijgen hun ervaringen met de samenwerking te 

uiten. Daarna zal da groepsvorming onaer oe r.k. teams aan ds orde koman. 

Op de oktobervergadanng van da teams mat cityfunktie stalt da verte-

ganuoordiger van het Knties Gesprekscentrum, dat dit centrum aan oeku-

manische stichting is met drie rooms-katholieks on drie protestants-

chnstelijko leden. 'Jit dien hoofde kan het Gesprekscentrum moeilijk 

volledig participeren in de citykerk, daar deze aan uitsluitend rooms-

katholieko aangelegenheid is. Daarom is het betar _n het vervolg mat 

hot KntiGs Gesprekscentrum , maar het r.k. bedrijfsapostolaat als 

participant van de citykerk te beschouwen. 

De predikanten antwoorden, dat er o ij hen m a t van een nieuwe agressie 

ten aanzien van de citykerk soraks is, тіааг van verbijstering over wat 
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ar gaÖGurt: ja kijkt tegan aan roons blok aan. Zal da citykar« m a t ыа г 

п grote parochia yorden mat r.k. strukturen? Hun uoornemsns zijn vaal 

boschaidanar; za hebban aak min dar personele en materiële middelen dan 

de r.k. Icsrk. Da laatste dreigt aan r.k. gebouu in de binnenstad op te 

richten, waar oe andara karken straks niat meer binnen kunnen komen; 

nusschian nog uial als een aanhangsel of beu/ijs van aekumenische bedoe

lingen, maar zeker niet als volledige participant. Van r.k. zijde repli

ceert mon, dat ζοωβΐ de kommissie Duindam als de bisschoopalijke ш гк-

groep en de interkerkelijke struktuurkommissie Amsterdam geprobeerd heb

ben officieel kontakc te krijgen en tot echts samenuerking te geraken. 

("laar talkens werd door ds procestants-chnstelijks kerken de boot afge

houden. Ook de oogingan tot oekumenisering van het NozosprojeKt zijn tot 

nu tos zonaar resultaat gebleven. Oe hervormde predikant is overtuigd 

van de integriteit van allen en vindt het pijnlijk en frustrerend ZB zien 

hos men van elkaar uaggroeit. Inderdaad heeft de hervormde kerk ojeimg 

initiatief aan cityuiark ontplooid. Hij voelt zichzelf fungeren ais een 

alibi voor de kerk en zal de ksrkaraad vragen of zij uerkalijk mee uil 

doen. Oe leden van het Pio zesteam uijzan op ds prettige an vlotte samen

werking mot niet-chnstanen, zoals ds humanisten, kunstenaars en aktia-

groepen. Zij zitton m o t meer te uachten op gesprekken tussen de kerken. 

Oat met-christenen ш і met het Plozeshuis, naar niet met de citykerk 

samenuerken, komt volgens een vertegenuoordiger van net Knties Go-

sprekscentrum voort uit het feit, dat het Mozeshuis veel minder dan de 

citykerk een typische r.k. signatuur heeft. Da diraktaur van de citykerk 

acht de gesprekken tussen de kerken juist van belang teruiille van de 

geloofwaardigheid van het evangelie. Oe participatie van da predikanten 

is bolangr'jk; zij moeten meedenkon over de doelstellingen van het kork-

zijn. Ooor de vele organisatorische aktiviteiten krijgen deze zaken 

holaas te u/einig aandacht. 

Zoekend naar een weg om met elkaar verder te gaan, stellen sommigen 

voor samen een konkreet projekt aan ta pakken, omdat zo een vrijblijvende 

samenuerkmg voorkomen kan worden, flaar zijn er garanties, dat zo ' η 

projokt zal slagen? Voor ocnte samenuerking zullen offers gebracht 

moeten worden. Je moet da "vleespotten van Egypte" durven verlaten. 

Maar deze offers zijn zinloos, als m a t eerst de fundamentele vraag 

naar de kerkvisie en het doel, waarvoor offers woraen gebraent, is 
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opgaheldorc. Daarom moet nen net elkaar an апа геп in д гргек olijven 

aver de wisia op de ker!< in de binnenstad. Het Tlczesteam antuoordt 

hierop; dat buitenkerkelijken met op zo'n gesprek zitten te wachten en 

dat r.ien alleen door samen to uerken aan een konkreet projekt echt met 

alkaar in gesprek kan raken over achtargrondswragen. 

Beslaten uardt de beide predikanten in de stuurgroep citypastoraat op te 

nemen. Deze stuurgroep zal de komende maanden enige Projekten voor oeku-

menische samenuerking voorboreiden. Het zijn de oekumenisering van het 

'iozeshuis en da Open Deur,en de koördinatie van het liturgisch aanbad 

in de binnenstad. 

d. Oekumenisering van het Mozeshuis en de Doen Peur; Saraenuarkinq за 

hot gebied van liturgie. 

Oo oekumenisering van het Plozeshuis heeft een voorgeschiedenis. 

Зіппеп ds Raad van Kerken bestaan al lange tijd plannen tot oprichting 

van een urban training centra (UTC) (16) in Amsterdam. Het operationele 

team ziet in het tlozeshuis een goede kans om ruimte en nankracht te 

vinden voor de training urbane sámenlevino. Os samenuerking zou tevens 

een aakumenische verbreding van het Mozesprojekt zat gevolg hebben. De 

training heeft tot doei, kerkleden gevoelig te maken voor maatschappe

lijke problematiek, opdat zij zich in de samenleving gaan engageren. 

Binnen het operationele team bestaat verschil van mening over de vraag 

of do training allaan voor ker.'cleaon is bestemd. Zo vinden de vaorne-

reidingen ш іпід voortgang en wordt ook de incerkerkolijke verbreding 

van het uerk in het Mozesnuis gestagneerd. 

In do vergadering van de stuurgroep van de teams met cityfunktie Komt 

da oekumenisering van het flozeshuis meer ter tafel. De stuurgroep шіі 

alsnog oen training urbane samenleving in het Flozeshuis voorbereiden. 

Ze pleit voor een zeer bescheiden begin. De training zal voorlopig 

alleen voor kerkleden bestemd zijn: voor priesters en predikanten, voor 

parochie- en кагк гааеп. Als gastsprekers zuilen loden van de theolo

gische fakulteiten uitgenodigd uorden. Omdat het gesprek met vertegen-

uoordigers van dia fakulteiten de nodige tijd vraagt, uorot de oprichting 

van een UTC voorlopig niet veruerkeiijkt en het gehele тіап later ver

geten (17). 

Hoeuel de start van de training urbane samenleving erg stagneert, zcu 

nu roods een begin gemaakt kunnen uorden met een interkerkelijke ver-
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breding van ds programmaraad van hat flozashuis. Tot nu uorden de program-

maas allaan door de r.k. leden van het flazesteam opgesteld, zij hac vaak 

in sainenworking met andare instellingen. Besloten uordt vanuit de city-

kerk aan andere kerken net verzoek te richten een reorassntant te noemen, 

die zitting kan nemen in de programmaraad van het Flozeshuis. Omdat het 

Поzostoan achter grotendeels zelf uil bepalen uelke kandidaten straks 

de programmaas gaan aos^ellen, uorat ook de oekumenisenng van de pro

grammaraad niet gerealiseerd. 

De oakumoniserino van de Open Deur lijkt eerder haalbaar. UJant de ooops-

gezinda kerkeraao util een gedeelte van haar gsbouu/enkamplex aan het 

Singol tar beschikking stellen. Dit aanbod biedt de gelegenheid de ga-

uienste oekumenisenng van aa Open Deur door ce voeren. De stuurgroep 

denkt in eerste instantie aan de oprichting van een interkerkelijk 

informatiecentrum, mede omdat het katholiek informatiecentrum op het 

Begijnhof slecht funktioneert. Als streefdatum voor de cpenmg van het 

contrun uiordt Pasen 1971 aangehouden. Op die datum zijn oe alannen 

echter nog niet uitgevoerd. 

De stuurgroep bezint zich eveneens op hez liturgisch aanbod in de 

binnenstad. Hoe kunnen de citykarken, dia een liturgisch aanbod ver

zorgen, met elkaar in gesprek raken over alkaars uerk en over de ver

houding tussen kontamplatie en aktie. Er uordt een inventarisatie opge

steld van de belangrijkste liturgische projekten in het centrum. Deze 

iiiordon bozochÏ. De stuurgroeo informeert naar de aard en thematiek van 

de diensten, naar het puolia't an naar da relatie tussen liturgie, 

pastoraat en vormingswer'-:. Het onderzoek omvat de volgende liturgische 

centra: 

van katholieke zijde: Hozas en Дагэпкэгк, Dominikus, Begijnhof en Papegaai; 

van nederlands hervormde zijde: Oude Kerk en Wastarkark; 

van gereformeerde zijde: Keizersgrachtkerk; 

ovorigen: Engelse Kerk, Evangelische Stucencengemeente, oastone Quae 

Zijds 100 en de kerkdiensten o.l.v. ds.van Pagéo in de kark 

aan hot Spui (1Э). 

De varzamolda gegevens ыого п geordend. Het verslag van het onderzoek 

(19) besluit: mat enige konklusies, die aan de stuurgroep uioraen voor

gelegd: 
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a. 3e "louer class" om-breekt als publiek, uiaarop een beoaald liturgiscn 

aanbod zich richt. 

b. Er is geen liturgisch aanbod v/oor die christenen, die niet meer tot 

sen bepaald kerkgenootschap (шіііеп) behoren en zich daarara ook met 

(üieer) thuisuoelen in een kerkdienst die nog duidelijk het stempel 

draagt v/an een bepaald 'cerkgonaotschap. Is v/oor deze kategone een 
1 laagkorkelijke konternolatiadienst' gewenst? 

с Moe kan de chnstelijicc inspiratie, die -beuusc of onbeuust- bepaalde 

groepen stimuleort tot sociale aktis, als verlengstuk uàn of aanzet 

tàz die aktie gevierd worden? Is een ' wereldgenchte dienstkark-

liturgie' mogelijk? 

d. Hoe kunnen de liturgische centra onderling beter samenwerken? 

Dna bijeenkomsten van de stuurgroeo worden aan deze vragen gewijd, l/ooral 

de eerste vraag is onderwero van gesprek. Staat ns "lower class" wel 

buiten het gehele liturgische aanbod? Uordt deze kategone mensen met 

vanuit de klubhuizen sn buurtkarken bereikt? iloet de vraag mat verbreed 

worden in deze zin? is er überhaupt nog aan rolatie tussen de kerk en 

de "lower class"? En uat zijn hiarvan de oorzakan? De stuurgroep ¿onklu-

deert, dat de toegangspoort tot de problematiek van de lagere klassen 

allereerst gezocht; moet worden in een leren omgaan met de maatschappe

lijke vragen en problemen van deze kategone mensen. Daarom is het ge

wenst die eerste vraag door te sturen naar de wijkpastores, ornaat z!j van 

timor nabij met deze mensen en hun vragen te maken hebben. 

De апа г vragen котеп tijdens ae eerste fase Jan uitvoering met meer 

aan de orde. 

e. Leider van de sektie cityjastoraat 

Op de plenaire vergadering van de teams met cityfunktie in faoruan 

1971 kondigt de direkteur het einde van de eerste fase van uitvoering 

van het PPBA aan. Binnenkort zal de oprichting van de citykerk plaats 

vinaen. Do teams met cityfunktie zullen een vertegenwoordiger moeten 

kiezen, die samen met ce direktaur en de leamleider wijkpastoraat а 

pastorale staf van de citykerk kan vormen en m het bestuur van de 

citykerk zitting zal nonen. De pastores vragen zich af, of één persoon 

wel een zo heterogene groep van teams kan vertegenwoordigen. De direk

teur antwoordt hierop, dat deze leider het тгос з van eenwording juist 
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zal bovorderen. Dr. J.Gottschaik wordt dan gekozen als vortagonijoordigsr 

van het; citypastoraat. Hij aanvaardt do funktia voor da panoda van aan 

jaar. 

Tavsna uiordt voorgesteld, da hervormde predikant voor cityuierk in hot 

bestuur van de citykark op ta nanon als ver'ceganwoordiger van da andara 

kerkan. 

Oe nadersnda oprichting van aa citykark geeft aanleiding tot aan gasprsk 

over de samenhang an het verschil tussen uijL- en citypastoraat. Ds uijk-

pastores richten zich vooral op de beuoners van de binnenstad, m e t op 

de gebruikers van de city. Het uijkpastoraat zal vooral vanuit de bewoners 

van de wijken r.ioeten groeien. 

Oc citypastorss startan veel meer vanuiс hun sigan deskundigheid an 

presenteren een aanbod aan allen dia ar gebruik van uiilan maxan. Er 

zal oen goed kontakt tussen city- en ujijkpastoraat moetan ontstaan. 

Het uijkoastaraat 

Het tueada spoor waarlangs de uitvoering van het pastorale plan binnen

stad zich voltrekt is het uijkpastoraat. 

a. Voorbereidino en training 

In zijn gesprekken met de pastores van de binnenstad had de direkteur 

ondarzecht, uelka personan aspiraties hadden voor het uijkpastoraat. 

Zeven priesters шіііэп raat het axpenment meedoen. Het zijn da desar-

vitoran van de parochies da Posthoorn, da Duif, de Kr'jtbarg (sj) an da 

Tichel (ofiiicap) (20) en drie assistenten uit de binnenstandsparochies: 

tuea franciskanen an aen ueraldhaar (21). Bij deze groep voegen zich tuee 

jonge priesters van het bisdom Haarlam (22), zodat ar in totaal negan 

aspirantan zijn voor het wijkpastoraat. 

In ovorlag mot dr. Peters en ae adviesraad boreidt de dirsKteur de 

training van ds toekomstige uijkpastoras voor. Op advies van hat dioce

saan pastoraal centrum uordt H.de Graaf (23) gevraagd voor da training 

en supervisia van de uijkpastores. 

Op de eersts bijeankomst van da aspirant-tuijkpastoras tonen Tieardera !<an-

didatan aan zeer aarzalende of negatieve houding tan opzichte van het 

experiment ujijkpastoraat. Oe helft der pastores is slscnts negatief ge

motiveerd tot deelname: meer de ais van de situatie dan een eigen keuze 

heeft hen doen besluiten zich kandidaat te stallen. Hat voorstel, door 
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middal υεη training de groapsvorming ondar ds aspirantan ta beuoraaran, 

stuit op meerdera Ьегшаг п. Is hot шеі goad ^at deze groep te starten? 

Verschillende personen zijn zo vergroeid met de parochiezielzorg, dat zij 

nooilijk hun pastoraal hanoelen zulisn v/eranoaren. En de mag naar het 

uiijkpastoraat is nog zo onduidelijk. Sasloten uordt, dac de aspiranten 

hun visie op wijkpastoraac an vooral hun bezuiaran daartegen oo schrift 

zullen stellen. 

Voor de dirakteur en ds supervisor is deze eerste bijeenkomst teleurstel-

land. Za hadden een meer positieva notivatie veruactre. In overlpg mez 

dr. Poters besluiten zij toch mat deze personen verder ta gaan. Пааг u/el 

zal de groep ujordan uitgebreid net andere pastores. 9ij ds verdere pro

grammering van de trainingen en van het vuijkpastoraai: zullen da kandida

ten inspraak krijgen, doch binnen bepaalde grenzen. Oo de volgende bijeen

komst zal da dirokteur aan aantal struktureis veranderingen aankondigen. 

Daardoor moet het de aspirant-uijkpastores duidelijk worden, dat de uit

voering van hat РРВА door gaat. Oe zelfstandigheid van de parochies zal 

per 1 januari 1971 uorden opgeneven en volgend jaar zullen aniga kerk-

gebouuen uorden gasloten. Door middel van advertentie zullen vier niauue 

üjijkpastores worden aangetrokken, die aan vooraf gastelde eisen moeten 

voldoen. 

Op do tucede bijeenkomst van de toekomstige uijkpastoras umrdan de genoamda 

veranderingen aan de orde gestald. De aspirantan vragen zich daarbij af, 

of do kerkoesturen voldoende op da hoogte zijn van de spoedige ophaffing 

der parochies en sluiting der kerkgebouuen. De direkteur antwoordt 

hierop, aat het sluiten van de кагкд ооишеп gezien noet worden als э п 

nevcnvorschijnsol. Het gaat ar allerserst on de ,<егк een niauu gazicht 

te geven. En ait kan voor de toekomstige uijkpastores nu raeds aan thema 

zijn voor verkondiging in de binnenstadskerken. 

Bij het gesprek over de werving van de nieuwe wijkpastores komt da voor

lopige funktia-omschriiving van de wiikcastores ter soraka. De dirakteur 

haeft hiervoor oen ontwerp gomaakt, dat met do aanwezigen wordt basoroken, 

"1. Do anstardamso cityKerk zal in haar pastoraat aan oubbele richting 
kennen. Vooreerst is daar het pastoraat dat zich richt op de typische 
cityfunktia van de binnenstad. (.... ) Daarnaast zal het wijkpastoraat 
zich richtan op de mensen dia in de wijken van de binnenstad wonen. 

2. Op basis van verschillende faktoren is de binnenstad in vijf wijken 
ingodeeld, dio binnen de samenhang van het geheel verondersteld 
worden als een territoriale zieizorgeanheid te kunnen gaan funk-
tioneren. 
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Hierbij moet uordan opgemeri<t dat het onjuist zou zijn het geheel te 

zien als sen soort mammoat-parachie net een aantal sub-"arachies. 

Hez typerende van da huidige parochie, ыаагіп de zialzorg ooereert 

vanuit en naar aen bepaald centruin -het kerkgebouw en da aastone-, 

zal aan de citykerk juist ontbrekan. 

3. Globaal zouden ω ij de zielzorgelijke situatie van het u.jkpastaradt als 
volgt willen omschrijven. 

Uitgaande van de veronaarstslling, dat ar bij de о шоп гз van de 
wijken tal van gevoelens laven, dio Tiinstans van oorsprong christelijk 

zijn, waarvan velen zich echter in de konkrete ¿ark m a t neer her-
кеппеп en waarvan de vigerende zielzorg in vele gevailan ook geen 

uè et i.ieer heeft, zou hen do taak van de wijkpastor zijn om /_ naast een 
op de toekomst gerichte pastoral£ begeleiding van hen die nog aan 
het kerkelijk laven deelnemen en /_ (24) in samensoraak met de andere 
mensen hun christelijke varantwoordelijkheidsgevoelens te exploreren 
on bespreekbaar te maken; van daaruit ta bezien wat daaruit voort
vloeit aan gszamenl'jKe taken en hen te helpen wegen ta vinden om 
tot elkaar ta Uoman. ilat nane zullen de pastoras in staat en bereid 
-noatcn zijn het daarmee samenhangende veranderingsproces te begelai-
aon en aan ait gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef een eigen en 
aangepaste vorm te geven, die tevens zal aanaluiton bij da authen
tieke christelijke tradities. 

4. Om da bovenomschreven taak goea te vervullen zal de pastor moeten 
beschikken over een vermogen tot luisteren en observeren, in staat 
moaten zijn kontakten met individuen an groepen systematisch te ont
wikkelen, een bepaalde mata van Creativiteit bezitten en aen zekere 
interasse hebben om zijn theologische kennis en spirr.tuela houding 
to verdiepen en tot verders ontplooiing te brengen« 

5. Gm deze vaardigheid tot ontwikkeling te brengen en optimaal te doen 
funktioneran, is het noodzakelijk dat eon Kandidaat bereid en in 
staat is aktiaf deel nemen aan san werkverband , waarin men zich 
niet alleen gezamenlijk verantwoorcjeiijk voelt voor het geheel van 
het pastoraat, maar ook de training cnoergaat an oe sunarvisia ont
vangt die voor deze funktievervulling noodzakelijk is". 

In daze funktiaomschr-jving wordt door do aspirant-wijkpastoras aen ver

andering aangebracht. De zorg voor de traditionele, квгкз golovigen 

komt er volgens sommigen niet voldoende in tot uiting. ¡Daarom wordt aan 

zinsnede ingelast over CJG pastarais begeleiding van han dio nog aan het 

karkelijk leven deelnemen. (25) 

Van 10-14 augustus 1970 ondergaan acht aspirant-wijkpastoras (26) san 

•gaotarcla training, die allereerst tot dool heeft de deelnemers in de 

gcloganhaid ta stollen ta graaien naar een besluit wel of niet als 

wijkpastor te funktioneron. De traimngsweek staat onder laiding van 

supervisor do Graaf. Het programma omvat zowel persoons- en groeps

gerichte aktiviteiten als sociale vaardigheidsoefeningen. 0o de laatste 

dag soreken de trainees ovar da vraag: kies ik voor uijkpastoraat? Omdat 

ds moQsta aspiranten in da parochiezielzorg werkzaam zijn, wordan hen 

file:///jving
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door de leiding de volgends vragen uoorgsiegd: 

1. Zou js pastor uillan an kunnsn zijn in da amsterdamse binnenstad, als 

er geon parochiekerk of sigen кегЧдаЬоии beschikbaar is in de uijk 

uaar jo uierkt; cis er geen zondagsliturgie is on geen dagelijkse 

ouchanstieviering; ais je geen pastoor of kapelaan bent en niet in 

een cuidelijk herkenoare pastorie шоопс? 

2. Uil je de heilsboodschap roalisaren door niet parochiaal, maar leuens-

ЬазсНоиш іук-аиапдеІізсЬ bozig te zijn met mensen, betrokken op de 

levenssituatie van deze mensen an op het gebeuren van de uijk; en uil 

je jezelf daarin engageren? 

3. Ben js bereid cm in overleg met het team opdrachten ts aanvaarden 

van da direktaur die niet alleen je eigen uijk oetreffen? 

Van de aspiranten beantuoorden tuee deservitoran (27) deze vragen nega

tief en besluiten niet aan hot experiment deel te nemen. Тые andere 

deservitoron en een parochiële assistent (28) beantuoorden de vragen 

bevestigend, doch houden de nogeiijkhoid open binnen uiterlijk een jaar 

op hun besluit tarug te komen. Ge drie overige deelnemers (29) aan de 

training besluiten zonder meer mee te doen. 

Als vervolg op de trainingsueek komen degenen die voor het uijkpastoraat 

gekozen hebben tueemaal per maand tuee dagan bijeen voor verders training. 

Tijdens deze bijeenkomsten vindt ook regelmatig een ш гкvergadering oiaats 

met do dirskteur, шаагіп do strukturering van het uijkpastoraac uordt 

voorboroid. 

Op de oproep voor niauue kandidaten voor het uijkoastoraat hebben zas 

personen gesolliciteerd, onder uie een gehumd priester en een vrouuie-

lijko pastorale werker. Niet alle uijkpastores stemmen in met de opname 

van priostars mat huwelijksplannen in nee toam. Ноеш і de direkteur 

vreest, dat gehuuue priesters пі ише ueerstanden zullen oproepen tegen 

de uitvoering van het PPBA, uil hij in deze het konflikt niet uit de ueg 

gaan. Andsron vragen, of het salaris oer uijkoastorss, dat ligt op het 

nivo van het normale kapelaanssalaris in het bisdom Haarlem (30), al 

niet bij voorbaat de opname van gehuwde pastorale werkers onmogelijk 

maakt. 

In september 1970 worden drie nieuuo uijkpastores benoemd: twee priesters, 

ondor шіе een pastoraal theoloog, en een vrouwelijke pastorale werker (31). 

Later, in januari 1971,traden nog een pastor en een vrouweiijka pastorale 

uerker in oienst (32). 3e twee overgebleven desorvitoren verlaten het 

team der uijkpastores. (33) 
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b. Vsrdsra opbouu van het uijkpastoraat 

Tijdans da uarkvergadering van oktober inventariseert da dirskteur da 

bisnssn van ds iitijkpastorea, opdat op basis daarvan de pastores verdeeld 

kunnen luorden over da u/ijken van ds binnenstad. Verder dan een eerste 

pailing komt man nog niet. Da hierdoor ontstane onduidaüjkneia uekt een 

gevoel van onbehagen en telaurstalling bij de niauukomers. l/oor ds dsser-

vitoran, die dan nog deel uitmaken van hat team, is dit geen probleem, 

utant zij zetten hun parochieuierk normaal voort. Op de vergadering van 

november konstatorsn de uijkpastores, dat da citykerk organisatorisch 

nog zeer grots gebreken vartoont en dat het schort aan een goede kom-

munikatia mat de direktaur. De dirskteur erkent daza gebreken. De αρόουω 

van de citykerk plaatst hem voor een overvloed van organisatorische ak-

tiviteiten. Naar de nog gebrekkige organisatie behoeft ds uijkpastores 

m e t ta verhinderen nu reeds in de uijksn te uerken sn de mensen 

1
citykark-minded' ta maken. Bovandian stalt da diraktaur voor, dac het 

team een voorlopige hoofdverantwoordelijke kiest, die voor de kommuni-

katie en de beleidsvorming zorg zal dragen. Op de volgende vergadering 

uordt 3.Hopman gekozen als voorlopig teamleider. Ondertussen uiordt ar 

een werkterrein gekozen voor da niauuigekomen pastoras, zodat deze aan 

da slag kunnen. De overige uijkpastores behouden hun vroegere ujerkgabiad. 

Met de nieuwkomers bespreekt da direkteur hoe in de betreffende wijken 

(34) hst wijkpastoraat van start zal gaan. Omstreeks eind december 19
7
0 

is de verdeling der wijken geregeld: 

wijk Cantrum: Bogaart (half-tima), Hopman (half-time en teamleider), 

Neefjes. 

wijk Jordaan: maj.Nelis, van Teijlingen an latar ook Thijssing. 

wijk Moord. Grachtengordel: vakature 

wijk Zuid. Grachtangordel: Koop an mej. Lucassen 

wijk Plantage: iiars 

Elk subtsam houdt wekelijks een teambespreking, waarbij de teamleider en 

de direkteur meestal aanwezig zijn. Alla subteams beginnen hun werk met 

een inventarisatie van ds wijk of een deel daarvan. Ze verzsmalen socio

grafische gegevens, invantarisersn de werkzaamheden van da parochies an 

latan zich door de aanwezige parochiegeestalijkhaid informeren. Ze gaan 

op zwerftocht door de buurten en bezoeken personen oie hen kunnen in-

lichtan over het leefklimaat en de bevolking. Er wordt kontakt opgenomen 

met klubhuizen, buurtcentra, aktiegroepen an versnigingan in oe wijk. 
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Voor zov/ег de parachiagaastalijknaid nog aanuazig is blijft deze da 

pastorale dienst in an rond het kerkgebouw behartigen an zoeken da 

uijkpastores naar andere ш д п tot kontakt met de beuoners. 

In de eersta fase van uitvoering van het PPBA zijn oe uarkzaamheden van 

da subtaams vooral van inventariserende an verkennende aard. In tuea 

subteams kristalliseert zich een eersta opstelling uit an wordt een 

voorlopige doelstelling van u/ijkpastoraat geformuleerd. Het suotaam 

Centrum stelt zich op als aan open luisterpost. Oe pastores zoakan 

konuakt met de buurtbewoners zonder direkt iets speciaals te beogen. 

Za willen open z'jn voor de gehele oersoon en aen belangeloze balang-

stalling tonen, dia afwachtand blijft totdat da Tiensan zelf vragen waar 

die interesse vandaan komt. Zo hopen zij ta getuigen van da evangelische 

vrijheid en verwachtan zij, dat vanuit deze ruimte levensvragen gesteld п 

besorokan kunnan woraen. 

Het subteam Zuid. Grachtengoroal neemt een maar duidende, verkondigende 

en appelerende houding aan. Z'*] nodigen buurtbewoners uit voor een be

zinning op wat christen-zijn in de buurt kan inhouden. Ze аро іэг п aan 

de christelijke verantwoordelijkheid tot deelname aan het bewoonbaar 

maken van de wijk en stimuleren buurtaktivitsitan. 

c. De plaats van het wijkoastoraat 

Het gehele team tracht de plaats van nat wijkpastoraat te bsoalen door 

da verhouding met het parochispastoraat, het citypastoraat en da ge-

spcialiseerde zielzorg te bespreken. Zij zoeken naar de identitsit van 

het wijkpastoraat. 

Op de trainingen en vergaderingen tijcens da maanoen november en december 

1970 is oe verhouding tussen parochie- en uiiksastoraat опа гш гр van 

дазргзк. Uat is nu het eigene van wjkpastoraat? rioe kan sen gezonde 

overgang plaatsvinden van parochie- naar uijkpastoraat? floeten misschien 

bepaalde uijkpastores een brugfunktie vervullen om parochianen te bege

leiden bij de verandaringen, veroorzaakt door de komst van cit/ksrk an 

wijkpastoraat? Zouden voor deze funktie niet vooral de desarvitoren dia 

gekozen hebben voor wijkpastoraat in aanmerking komen? Z'j kunnen in hun 

parochie werkzaam zijn als wijkpastor. Op de vergadering stuit dit voor

stel op ersntige bezwaren van de direkteur. Oe kombinatia van parochia-

en wijkpastoraat in de persoon van aen oeaervitor getuigt niet van 

zindelijk danken en houdt het oevaar in, dat aen aantal pastores toch 
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ш зг hat vroagere parochiepastoraat voortzetten, maar nu onder de naam 

luijkoastoraat. Tuse daservitoren zien door deze stellingname hun mogalïjk-

heden binnen hez utjkpastoraat uerauijnsn en, zoals reads gezegd, beslui

ten zij het team ta varlatan (35). Zij bl:jv/an voorlopig de funktia van 

deserv/itor varvullen en zullen elders aan andara pastorale ш гккгіпд 

zoeken. 

Het aanstaande vertrek van oeza en andera parochiepriesters stelt da 

kuestio, uislka taksn van het parochiepastoraat door da uijkpastores 

moeten uordon avargenonan. Oit із vooral voor het subteam Jordaan 

aktuael, aangezien het begin 1971 staat voor da overname van as pa

rochiezielzorg in da Posthoorn en de Zaaier. Is hat voldoende allaan 

het lirugisch aanbod tijdans het uaekainde over te nemen? Oit aanbod 

behoeft aan ingr'jpende sanering (об). In feite nemen da uijkpastoras 

in esrsta instantia haast: het gehele parochiewerk over. 

Ook de verhouding tot het citypastoraat is een voortdurend aandachts-

üunt. Lalke aktivitaiten behoren not het iiierkterrein van da teams mat 

cityfunktie en uelka tot dat dar uijkpastoras? Hoe кап men uitmaken of 

bijvoorbeeld de matrobouu en markt op het Uatarlooplein een uiijk- of 

citykarakter dragen? Uaar houden, gedacht vanuit da unjk, da aktivitaiten 

van de uijkpastor op en beginnen dia van de citypastor? Van praktisch 

belang morden oeze vragen, als de uijkpastoras een deal van hat u/ark 

overnemen van de vroegere parochiepriestars dia nu een cityfunktie 

vervullen, zoals dis der Oominikus en Hozas en Aaron. 

Een deservitor (37), die besloot niet deel te nemen aan het experiment 

wijkpastoraat, uarkt onder de bejaarden van de Tichel-, Posthoorn- en 

Oominikusparochia. In gesprak met ce direxteur besluie nij zich ta gaan 

specialiseren m bejaardanpastoraat. l/oor de uijkpastoras rijst dan da 

vraag of hat ba.iaarcenoastoraat niet gezien moet uorden als aan onder

deel van het uijkpastoraat. Het team uijkpastoras is van mening, dat zij 

in eerste instantia verantwoordelijk zijn voor alle groeperingen in hun 

wijk. Uel ervaren Z'j de behoefte aan een gesoeciaiiseerd bejaardenpastor, 

die in dienst van en in samanuerking met de uijivoastaras de ^aestelijka 

en pastorale belangen van da bejaarden behartigt (38). In elxe uijk zou 

een uijkpost voor het bejaardenwerk moeten komen. In ae Jordaan zal 

uorden begonnen mat zo'η uijkpost, dia bemand zal uorden aoor vr'juil-

ligors. Uanuit het uerk zal bepaald uorden, hoe de bajaardenoastor z'jn 

gespecialiseeroe hulp kan inzetten. 
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íloat evenals het bejzardenpastoraat ook het schoolpastoraat beschouud 

иогсіэп als е п onderdeel wan het uiijkoastoraat? Wroeger uas het school

pastoraat mei een onderdeel van de parochiezielzorg, ilu vraagt het 

pastoraat op de basisscholen oen eigen deskundigheid en de scholen 

staan meer los wan de parochies. Uel is er samenuerking nodig met de 

ujijkpastores, want oe school soeelt een rol in de wijk en kan sen in

valshoek zijn voor kontakt met de gezinnen. Hoe de samenwerking vorm 

kan krijgen is nog niet duidelijk. 

Op een bespreking van de pastorale trainingen gaan de direktaur, as 

supervisor en de autaur van het PPBA in op de vraag naar de identiteit 

van het uiijkoastoraat. In hoeverre is uijkpastoraaL een "verzorgend" 

pastoraat? Het mag zich naar hun mening niet beperken tot de pastorale 

hulpverlening aan individuele gelovigen, maar moet uitmonden in chris-

telijko groeosvorming en gezamenlijke viering. Ook uiordt niet positief 

en inhoudelijk geformulaard uiat uijkpastoraat is. Gezian de bestaande 

situatie uordt pastoraat als het шаге vanzelv geïdentificeerd net 

parochiepastoraat. Zr uordt naastal over uijkpastoraat gesproion in 

termen van 'niet-parochiepastoraat', hetgeen steeds een negatieve 

kuiaiifiUatia inhoudt van de traditionele vormen van zielzorg. Door te 

zeggen uat men niet wil, is nog niet gezegd uiat nen uel uil. Oe taak 

oer ujijkpastores, zoals aeze is veruoord in de voorlopige funktie-

omschrijving (39), laat te veel ruimte opsn voor uiteenlopende visies 

op uijkpastoraat. Dit heeft tot gevolg, dat deze taakomschrijving onvol-

doendo basis is voor eenheid van visie binnen de groeo uijkoastores. 

Ook de mijkpastores zelf zijn intensief bezig met ce identiteit van het 

iiiijkpastoraat. Wat betekent "wijk"; welka groeien, noden en aktivitsiten 

zijn er in een uijk? En u/at is aaann pastoraat? Oe pastores vragen zich 

af, of zij ook bij uijkpastoraat niet te snel denken vanuit instanties 

van hulpverlening en te ujeinig vanuit do mensen. Pastoraat is geen 

instituut, maar een ueg om vanuit de christelijke levensvisie anderen 

de kans te bieden de vraag naar de zin van hun leven te stellen. Bij 

pastoraat gaat het om de andere mens. Pastorale deskundigheid betekent 

dan ook allereerst een deskundig omgaan met de mensolijka existentiële 

vragen en anderen helpen volmenselijk te uorden vanuit hun eigen geloofs

overtuiging. Uat dat betekent hangt af van de mens met irne ja in 

kontakt komt. 
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Оэ idijkpastores bestuderen opnieuui hst FPBA, om te ontdekken door шеіке 

ksrUopuatting citykerk en wijkpastoraci: gedragen uoraen en in hoeverre 

deze verschilt van het parochiële denken. Ook verdiepen zij zich in 

theologische literatuur over de taak van de kerk in de ш гэіа en het 

ambt in а kerk. Deze theoretische verkenning leidt echter niet tot 

een duidelijker inzicht op de doelstellingen van het uijkoastoraat. Oat 

zal noeten groeien vanuit nez usrk in de uijken. Ook in de trainingen 

van de pascores zal hieraan meer aandacht luordsn geschonken. Ze zullen 

voortaan ook begeleid morden door een theoloog en socioloog en minder 

de groensvorming onder de uiijkpastores alsuel het ш гк in de uiijken als 

doel hebben. Da teamleider zal zich bskuamen tot uierkbegelaider. 

Bestuursvorm, organisatie an f.nanciön 

Om het city- en tuijkpastoraat mogelijk te maken із een bestuurlijk, ad

ministratief en organisatorisch apparaat vereist. . 

a. De kodrcinatie-kommissiB 

De kleine koardinatis-kommissie uerkt aan een voorlopige oegrating 

voor het jaar 1971, die deels gebaseerd is op de begrotingen van de 

oarochiële kerkbesturen. De komnissie jordt bij haar uerkzaarcheden 

geremd door de traagheid uiaarnae de kerkbesturen de nodige gegevens 

verstrekken. Op het voorstel, ds voorfinanciering door het bisdom 

over te nemen door een bijdrage van vijfciuizend gulden per kerkbestuur, 

uordt niet gereageerd. Ook stagneren de uerkzaamhoden door interne 

faktoran (ДО) an door het gebrek aan een administrateur, die om finan-

ciG^a redenen niet uiordt aangesteld. Dit heeft tot gevolg, dat veel 

administratief en organisatorisch шагх verricht .nost morden door de 

direkteur zelf. Als m augustus 1970 een globala begroting gersea is, 

uordt deze besproken met ae kerkbesturen. 

In de gesprekken die de dirokteur en de kodrdinatie-rcommissie hebben 

met alk kerkbestuur afzonaerlijk vragen zij, of de kerkbesturen beraid 

z'jn de parochiële bezittingen over ta dragan aan de citykerk, als deze 

omstreeks 1 januari 1971 wordt opgericht. Uiat alle kerkbesturen willen 

теоыегкеп. De Dorninikus, Papegaai en ilikolaas zeggen hun madeuerkinç 

toe, voor zover het hun eigen crojekt ten goede komt sn hun autonomie 

niet aantast. Het Begijnhof, de Tichel, de Krijtberg en Clozes an Aaron 

stellen zich loyaler oo. Het kerkbestuur van de Posthoorn daarentegen 

ueigert zelfs de kommissie te ontvangen, omdat het geen vortrouuen 
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hsGfi in hat zakei'jkG эп financíala balaid van de toskomstige citykark. 

En de patars Raaamptoristan v/an de Keizersgracht uillan alisan ean 

informeel gesorak met de airekteur. 

Uoor da Qeesta kerkbesturen ko.nt de overdracht van de bezittingen zeer 

onveruacht. Зоггглід besturen klagan over gebrekkige infornatie over шаі. 

do citykerk nu aigenlijk beoogt en wat daarvan de gavolgan zullen zijn 

voor de parochianen van de binnenstad. De kerkbesturen van ds Papegaai 

on Ni!<olaas vragen naar de orthodoxie van de cityker
1
«. Er morden ver

volggesprekken gepland en ondertussen blijven de kerisbesturen hun uierk 

normaal voortzetten. Bij de oprichting van de cityKsrk vindt nog geen 

overdracht plaats van bevoegdheden en bezittingen. 

De voorlopige begroting uordt tevens besproken met de afdeling finan

ciën van het bisdom. De begroting vertoont aer ernstig texort en de 

diocesane kommissie dringt erop aan ernstig te bezuinigen. De citykerk 

mag in 1971 slechts rekenen op een bisdommelijke bijdrage van ƒ 250.000. 

De aanstelling van een goed administrateur acht nu ook oe diocesane 

kommissie uiterst gewenst. Er vindt een tijdelijke aanstelling plaats. 

b. Een шеищ bestuur voor de citykerk 

Bij de oobouu van ae citykerk dringt zich al snel de noodzaak op van 

een goao bestuurskollege en een stichting met rechtspersoonljkheid. 

Zo vraagt bij voorbeeld het oersoneel dat in dienst із een officiële 

ш гкде г. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt nu nog geneel 

bij de direkteur. 

het juridische adviseurs (41) en ae adviesraad vindt uitvoerig beraad 

plaats over oe vraag, of het voorstel uit het FP3A (42), dat de stich

ting voor de financiële iiiddeien rechtsoersoonl jkheid uil gaven, wol 

juist is. Steeds meer groeit de ovartuiging, dat de recntsoersoonlijK-

heid toekomt aan de citykerk als geheel. Deze zal bestuurd worden door 

een bestuurskollege waarin zitting НзЬЬеп: de direkteur, oe leiders 

van ds sekties, tuse vertegenwoordigers van een op te richten pastorale 

raad, tuée financiële deskundigen en een vertegenuoordigar van de 

andere kerken. Binnen zo'n bestuurskollege kan het zakelijke en pasto

rale beleid goed op elkaar afgostend шогоеп. "¡aast het bestuur zou 

oen centrale beheersraad geforneerd moeten uordon, dia voor een zake

lijk beheer van de citykerk zorg draagt. Deze centrale raad Чап bij haar 

шогк gesteund worden door leden van de huidige kerkbesturen, dis het 

dagelijks beheer van de pastorale Projekten behartigen. De direktaur 
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heersraad. Tijdans uaorbercidende besprakingen uiten deze personen 

echter hun bezuiaren tegen een scheiding van bestuur en beheer, ornaat 

hec beheer dan te veel afhankelijk zou u/oraen van de beslissingen van 

het bestuurskollsge. Daarom uordt in gesprak net hen voor een andere 

oplossing gekozen. Do centralo beheersraad uordt als geheel opganomen 

m het bestuurskoj-lege van de stichting r.k. citykerk. Omdat het ba-

stuur van deze stichting zich voorlopig vooral met interne organisato

rische zaken zal bezighouden, lijkt da opname van een vertagemjoordiger 

van de andere kerken nog m a t gauenst. Binnen aan jaar noopt т п tot 

э п definitieve bestuursstruktuur te konen. Nu is hec voorlooige oe-

stuur samengesteld uit: flr. Th.Cisenburg, voornal-g usthouder van 

Amsterdam; Or. Л.Sottschalk, sektielelder cityoastoraat; U.J.Graaff, 

dirakteur citykark; 3. Hopman, teamleider j/ijkpastoraat; Prof. M.rlut, 

hoogleraar tandheelkunda; Drs. Е.Меишіззеп, akkountant: E.Soethout, 

dirokteur verzorgingshuis voor bejaarden; Dr. H.Uennga, akkountant, 

en flr. ZI.l/srkadB, notaris. Uoorzitcer van het bestuur is Prof. M.rlut. 

Dlrekteur de Graaff is sokretans. Samen met hem vormen Gottschalk en 

Hopman de pastorale staf van de citykark. 

Omdat mon een spoedige oprichting van da citykerk noodzakelijk acht, 

uorden de medsuerkers van city- en yijkpastaraac, voorzover z\j nog niet 

op de hoogte zijn, oer briaf van de samenstolling van het bastuurs-

kolloge in kennis géstelo. 

s. Het chartar 

Tijdens oe eersto fase van uitvoering van het α
ΡΘΑ uordt b\j regelmaat 

gesproken over een charter, шаапг de taken en de rachtscositie van 

do nadoiiiarkers der citykerk zullan uorden omschreven. De xommissie dia 

daarvoor bij de aanvaarding van het PPBA mas ingesteld (ДЗ) is nooit 

bijeen geweest. Ma langa tijd stalt de dirakteur voor, het chartar u±t 

de praktijk te laten groeien. Begonnen kan uorden met da vaststelling 

van aen aantal grondregels, dia per kuartaal aangevuld kunnan worden 

met konkrete afspraken. Bij ds oprichting van do citykerk is het charta 

ook in eerste aanzet, nog niet opgesteld. De nnasters uorden door de 

bisschop benoemd, de leken treden in dianst van de stichting r.k. 

citykerk. 
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Ds adviasraad 

Uoigons da direkteur hssft ds adviesraad tot dosi ds opbouu uan ds 

citykerk kritisch te bsgsleidsn en hsm ta adviseren bij problemen dis 

hij in zijn usrk tsgonkomt. Os aduiesraad is eerder een adviesraad voor 

ds diroktsur dan voor ds gshsls cityksrk. Daze funktis bepaalt de stijl 

van vergaderen en ds onderwerpen die op ds veertiendaagse bijasnkomstsn 

aan de oras konen. Zr uordt gesproken over ds орЬоиш van het uijkpasta-

raat en ds koördinatis van da teams met cityfunktia, over de toekoms-

tigs bostuursstruktuur on de stratsgis ten opzichte van de zittsnds 

kerkbesturen. Ook als sinds september 1970 ds vsrgaaeringen van de 

gazclligo kamer verhuisd zijn naar de vergaderzaal en meer gestruktu-

reerd morden, houden dsze nog ssn sterk informasi karakter. Os agenda 

uordt meestal pas tijdens de vsrgadenng opgesteld. 

Publiciteit en extorna kontakten 

a. Informatis ovsr ds oabouu van de citvkark 

Uoor do interne informatie aan de msdeuerkars van city- an uijkjastoraa 

stslt do dirsktaur rsgelmatig informatis-bullstins (Aa) op, die inlich 

tingsn verstrskksn over ds gang van za^en. Daze informatie uordt ook 

verstuurd naar de stadsdeken en de staf van hat bisdom Haarlem; vanaf 

september 1973 ook naar de deKens van Amsterdam, de ksrkbcscuren van 

ds binnenstad en naar charitatieve en maatschappelijke instellingen. 

Als de uijkpastorss ds uiens uitan mear subliciteit te gevsn aan hun 

aktiviteiten, uerdt ondar leiding van de direktaur uit hun midden een 

uarkgroep publiciteit gevormd. Plannen orn de gelovigen ooor middel van 

publikaties in de parochisbladen ta informaran uorden niet uitgevoerd. 

De uijkpastores zullen door verkondiging in do binnenstadskerkan de 

mensen inlichtan over hun uark. 

Do dirakteur noemt kontakt op mat- het hoofo van da afdeling voorlichti 

van da gemeente Amsterdam, die een plan uitwerkt voor de publiciteit 

over do citykerk. Om financiáis redensn verdwijnt dit plan in ae burola 

Bij da oprichting van ds ci.tyksrk worden ds toespraak van de bisschop 

en oen kort koninunikea aan de pers uitgereikt. Ook wordt een brief 

gezonden aan het kollege van В & U en ds gameentcraao van Amsterdam 

(45). 
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b. Kontaktsn 

Van de гоад га parochies вп hulpUarkan in ds binnansrao participaran 

ds teams van da Dominikus, Papagaai on Hazes an Aaron in da saktie 

citypastoraat. Langs dia шэд hebban daza castores kontaKi; met da city-

kark. 

DG parochies da Duif, aa Posthoorn, de Krijtberg, de Tichel, de Zaaier 

en da Nikolaas, funktionaran voorlopig gauocn door. Da parochiegeaste-

lijkhaid van daza parochias neemt niat deel aan het yijkpastoraat, hoaual 

de daservitoran van de Posthoorn an ds Krijtberg enige maanden lid uaren 

van het team dar uiijkpastoras. Als in het gebied van de genoamüa oaro-

chios hot uijkpastoiaat is opgebouud, zullan volgans plan da meeste 

!:orkgcbouuen gesloten шогаеп an zal da parochiegeastalijkhaid kunnen 

vertrokkon. Da desarvitoren van de Duif an da Posthoorn zijn reads 

vertrokken. Ook de pastoros van ds Zaaier hebben begin 1971 Amstardam 

voriaton. Hoeucl daza jazuïeton eerst tegenstanders zijn van da sluiting 

van ас Zaaier, zien zij nu alders aan aantrekkelijke pastorale Punxtia 

on dragan de parochiazialzorg over aan ds uijkpastores. De pastoor van 

de Nikolaas wacht al sinds 1969 op aan bonoercing door het bisdom. Da 

dsservitor van de Tichal speciaiisoart zich tot ba jaardenpastor an 

ijorkt senan met ds uijkpastores. 

Het Sagijnhof staat onder do pasturala leiding van de staosdakan, maar 

ressorteert eiganlijk ondar de uijk Centrum van het uijkpastoraat. Da 

funktio van da Begijnhofkerk is nog onbekend an da taaK van de stads-

dakon binnen db citykerk is allarminst duidelijk. 

Het pastoraat van da Redemotoristan aan da Kaizarsgracht staat geheel 

buiten het opbouüiproces van do citykark. Da samenwerking mat ae city-

lork beperkt zich tot can informeel gesorek nat ds direktcur. 

IjJat botroft het qaspacialisaerde pastoraat uordi: het uark van da Open 

Deur on het bedrijfsapostolaat ondergebracht in da sektie citypastoraat. 

De andero vormen van gespecialiseerd pastoraat, zoals pastoraat voor 

vrccmdolingen, buitenlandso ucricnemers, zeeliaden, studenten an ziekan, 

zijn niat betrokken bij da apboum van aa citykark. Allaen haï school

pastoraat en bajaardenpascoraat zoeken kontakt met da citylier!«. Er is 

ook geen formeel kontakt mot do amsterdamse studentsnakklasia. 

De kontaktan met de staf van hat bisdom lonen geheel ovar da diroktaur. 

Hot da bisschop iiio'rden de benoemingen van de uiijkpastores en de var-

trekl'.anoe desarvitoren besproken. Maar aanleiding van da informatie-
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bulletins spreekt de direkteur met uikaris Kuipers over het charter sn 

do stichting citykerk, en net vikans Grooi ower de financiën. De dio

cesane financiële kommissie heeft Kontakt met de koördinatie-kommissie. 

Dit kontakt leidt artoo, dat oe direkteur in januari en februari 1971 

tujeemaal een gesprek heeft met de gehele staf van het bisdom, om deze 

te informaren over de opbouu van de citykerk. 

Do Kontakten met andere dekenaten blijven beperkt tot de maanoelijkse 

dekensvorgaderingen, uaaraan de direkteur als deken van de binnenstad 

dcelneent. Ook heeft hij op onregelmatige tijden een informeel gesprek 

met de stadsdeken, die tovens vikaris is van het bisdom. Vooral over 

personeelszaken en financiële kujescies uordt dan gesproken. Het initia

tief gaat meestal uit van do direkteur. 

De kontakten met de andero kerken lopen vooral over hot ooerationele 

team van de Raad van Kerken, met nano de sektia city van dit team. 

Besluit: OFFICIëLE Cü-iRICHTIilG VAfJ DE CITYKERK. 

Op 20 april 1371 vinct de officiëla oprichting plaats van de r.k. 

citykerk te Amsteroam. Dit geschiedt in het centrum van de citykerk 

san do Rozongracht 150. 

l/oar de oprichtingsbijeenkomst zijn de bestuursleden, de nedoujerkers 

van de sektie city- en uijkoastoraat, alsmede dn leden van do advies

raad en de pers uitgenodigd. 

Do officiële en juridische oprichting geschiedt doordat de bisschop 

van Haarlem het bestuur van de citykerk installeert en aan alle mede-

uerkers oen formele opdracht en banoeming geeft. In de toesoraak (46) 

die de bisschop bij deze gelogenheid houdt, ujijst hij erop, dac deze 

oprichting van de citykerk een organisatorische vooruaaroe uil schep

pen, opdat in de binnenstad een gemeenschap van mensen groeit, die 

zich rondom Jesus Christus versnigt en er ernst ,nce maakt om vanuit 

Zijn evangelie te leven. Ce oprichting noet gezien uorden als een fase 

in eon proces, dat reeds goruima tijd aan de gang is, zowel in de kerk 

als geheel als in de binnenstad. Het vatikaans koncilie is oen poging 

gowoest om de kerk een niauue plaats te goven in de uereld als geheel. 

De plannen tot vornieuiuing van do pastoraal in de binnenstad bedoelen 

op kleinere schaal hetzelfde doel to bereiken. De сііукегк uil door 
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city- an uijkpastoraat zich nchtan op alian dia gebruik naksn wan het 

cantrum dar stad of daar шоп п. In vals gavallan is da cityksr!: nog 

slochts aan uarkelijkhaid voor han dia zich v/oor dsze пі иш vornan 

van zialzorg inzetten. Uil zij acht tot lavan komen, aan zal zij gadragon 

rao o ten шогаэп door alian tot uua daza zielzorg zich ricnt. Нет: bestuur 

van do citykerk zal zijn bestuurlijke kwaliteiten moa ten inzetten voor 

hot uclslagen van deze taak der kerk. En ds medeuerkers in city- en 

uijkpastoraat zullen hun kollagialiteit moetan uitdiepan tot een echt 

QvangolischG broaderlijkheid, zodat in de onderlinge vernoudingan op 

overtuigende uijze duidelijk zal worden шааг zij met de kerk in de 

binnenstad heen willen. 
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DEEL TUEE» ANALYSE EN INTERPRETATIE 

Het tweede deel van deze studie herschrijft de in het eerste deel 

weergegeven gebeurtenissen in analystische en interpretatieve kate-

goriaën. Langs die weg wordt, naar wij hopen, inzichtelijk gemaakt, 

wat er nu precies heeft plaatsgehad en waarom het zo gebeurd is. Zo

als in de inleiding op deze studie is opgemerkt, zullen analyse sn 

interpretatie geschieden vanuit een praktisch-theologische belang

stelling. Ue plaatsen da gebeurtenissen in een gekombineerd sociaal-

wetenechappelijk en theologisch perspektief, om van daaruit inzicht 

te krijgen in dit kerkelijk veranderings- en planningsproces« 

Oit deel wijdt -evenals de beschrijving- aan elke fase van het proces 

een afzonderlijk hoofdstuk. Er is immers een duidelijk verschil tussen 

het ontetaan van het PPBA en de uitvoering ervan. Zo zijn bijvoorbeeld 

bij de uitvoering heel andere personen betrokken en ook zijn de groe

pen anders samengesteld dan bij het ontetaanaprocee. Eveneens is de 

opstelling van de hoofdrolspelers, rssp. de ontwerpers en uitvoerders 

van het plan, nogal verschillend. Bovendien doet deze indeling recht 

aan het onderscheid tussen het maken en het uitvoeren ven plannen. 

Het moge duidelijk zijn, dat voor een volledige analyse en interpre

tatie van de beschreven gebeurtenissen een uitgebreid sociaal-weten

schappelijk en theologisch onderzoek vereist zou zijn; hierbij zou de 

medewerking vanuit verschillende gedragswetenschappen nodig zijn. Voor 

een dergelijk onderzoek ontbraken echter zowel de financíale middelen 

als de personóla voorwaarden. Als praktisch theoloog beschikt de 

auteur slechts over een beperkte sociaal-wetenschappelijke kennis en 

een uiterst bescheiden instrumentarium. Derhalve ie hij voor zijn 

analyse en interpretatie aangewezen op het door hem verzamelde mate

riaal. zoals dat in de weergave van da bronnen van deze studie is 

vermeld (zie bijlage II), en bij de verwerking daarvan moet hij van 

iedere kwantificering afzien en zich met neer kwalitatieve procedures 

tevreden stellen. Naast theologische kategcrieän zullen hem daarbij 

vooral inzichten uit de sociologie en agologie van dienst zijn. 
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HOgF;DSTIJK_III. STRyKTyRELE_EENHEID_EEN_UEG_TOT_K|RKV|RNI|yUING^ 

I n l s i d i n q . 

Dit hoofdstuk behandelt de ontstaansfase v/an hat PPBA. Oezs kan om

schreven worden als een proces wan sociale verandering en in het bij

zonder sociaal-kerkelijke verandering, waarin planmatige elementen 

vervat liggen. Deze poging tot geplande verandering is een antwoord 

op een problematische sociaal-kerkelijke situatie. 

Uit deze algemene karakterisering volgt, dat er op vijf vragen een 

antwoord gevonden moet worden, willen we het verloop en da richting 

van het proces verklaren. Deze vragen zijn: 

1. Uat is nu precies dis problematische kontekst, die aanleiding geeft 

tot de planmatige verandering en waarin deze zich voltrekt? 

2. Iiielke groepen opereren in deze konstellatie en hoe zijn ze samenge

steld? Uat is hun diagnose van de situatie en hoe beleven zij deze? 

üJelk antwoord geven deze groepen op de vraag naar wat er in de ge

geven situatie moet veranderen? Heer precies: wat zijn volgens hen 

de eindtermen van de beoogde verandering en langs welke weg willen 

zij dat eindooel bereiken? 

3. Hoe zijn de relaties en interakties tussen de betrokken groeperingen 

en hoe kunnen deze in het licht van het voorafgaande verhelderd wor

den? 

4. liielke gevolgen heeft hat feit, dat deze groepen in de gegeven situa

tie op die wijze met elkaar in relatie staan, voor de procedure van 

de kerkelijke planning? 

5. Uat zijn de gevolgen daarvan voor da inhoud van hat plan? 

Det deze vragen is meteen de indeling van dit derde hoofdstuk gageven. 

PARAGRAAF I. HAATSCHAPPELIJKE EM KERKELIJKE KONTEKST 

1. Maatschappelijke kontakst 

De binnenstad van Amsterdam, het hart van de urbane samenleving, onder

gaat ingrijpende sociale veranderingen. Door het proces van cityvorming 

koncentrsren zich in de stadskern de grote centra van handel, dienst

verlening en kuituur (1). Door vooral ekonomische wetmatigheden is de 

binnenstad een dynamisch middelpunt van de moderne produktie- en ver

zorgingsmaatschappij. (Hen treft er een koncentratie aan van ekonomische 

funkties. Deze zijn onderling zeer verschillend; soms ondersteunen zij 
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elkaar, dan ыа г zijn гв met elkaar in strijd* Naast koncantratia ia ar 

daarom ook sprake van een grota diffarantiatia van aociaal-ekonomiacha 

funktiaa. 

Naast akonomische aktivitaitan zijn ar in da city nog vaia andare funk

tiaa uaer ta nemen, zoals politieke, rekreatieva, kulturele e.d.. Qok 

hiervoor galden de beginselen van koncantratia en differentiatie. Haar 

er is meert al deze terreinen hebben zich verzelfstandigd. Ekonomie, 

politiek, rekreatie, kuituur enz. vormen geen eenheid meer zoals in 

lang vervlogen dagen. Qp al deze gebieden hebben zich eigen organisa

ties met algen personeel, een algen materiele basis an vooral een eigen 

btaardan- en normenaystaam gakonstitueerd (2). De sociologia spreekt 

hier van 'institutionele differentiatie'. Voor one is hierbij van bij

zonder belang, dat dia institutionele differentiatie niat alleen bestaat 

in een pluralisme van strukturen, maar ook in een veelheid van kui

turen. 

Eenzelfde pluralisme valt ons op, wanneer ue de city in het perspsktief 

van de groepsvorming bezien, lite letten allereerst op de residentiële 

bevolking. Plet cityvorming gaat gepaard aen daling van het inwoneraan

tal van hat stadscentrum. Dit geldt vooral voor de amsterdamse stads

kern (З), uaar meer vloeroppervlak gebruikt uordt voor kantoren en be

drijven dan voor woningen (4). Het aantal inuoners van het centrum daalt 

de laatste twintig jaar met meer dan veertig procent van 121.555 in 1950 

tot 71.516 in 1970 (5). Bovendien verschilt de demografische struktuur 

van de bevolking van da stadskern aanzienlijk van dia van da rast van 

de binnenstad an van geheel Amsterdam. 0a bewoners der stadskern zijn 

enerzijds maatschappelijk an geografisch minder vast geworteld en ander

zijds van aen hoger sociaal nivo. Ook het aantal alleenstaanden is er 

relatief zeer hoog. De reduktie van het inwoneraantal betekent intussen 

geenszins, dat het sociale laven zich uit de binnenstad zou terugtrek

ken. Integendeel, de city is juist het meest levende en dynamische deel 

van da stad. Dat hangt samen met het optreden van de niet-reaidentiöla 

bevolking, de komende en gaanda man, die in de city de bekende drukte 

en levendigheid veroorzaakt. Voor de bevolking van buiten het centrum 

ie de stadscity een veelvormige markt van zeer uiteenlopende sociale 

aktivitaitan, verricht door de meest diverse groeperingen. Precies dit 

geeft de city haar grote aantrekkingskracht. Het gevolg van deze attrak-

tiviteit is, dat op hst toneel van de city een grote mate van kulturele 

variatie verschijnt. Zowel da verschillende groepen, dia er wonen, als

ook die welke er niet wonen, maar uel in de vele instituties of organi-
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eaties funktioneran dan ual op de funkties daarvan afkomen, spreiden 

eigen waarden-, normen- en gedragspatronen ten toon. De verscheiden

heid in deze is zo groot, dat men ook vanuit het groepsperspektief niet 

raeer kan spreken van 'de' kuituur van de amsterdamse binnenstad· 

Oit laatste heeft door de ontwikkelingen tijdens de afgelopen decennia 

nog bijzonder reliëf gekregen. Sinds Jaar en dag is de city een uit

stralingskern van de 'burgerlijke' kuituur, maar in de tijd die achter 

ons ligt en in het heden is zij tevens een haard van protest tegen die 

kuituur geworden. Zoals bekend, is dat verzet geenszins uniform, het 

vertoont integendeel vele schakeringen. Dat blijkt in het bijzonder 

uit de tegenkulturen van de jeugd. De amsterdamse city is voor aller

lei alternatieve jongeren een soort internationaal bedevaartsoord ge

worden. 

tifat zijn nu de konsekwenties van het voorafgaande voor de godsdienst? 

(6). Op grond van de voortschrijdende institutionele differentiatie is 

ook de religie meer dan ooit een eigenstandige sektor in het totale 

sociaal-kulturele bestel geworden. Een onmiddellijke strukturele ver

binding met andere Isvenssegmenten is niet meer voorhanden. Dientenge

volge is de invloed van religieuze zingevings-, waarden- en normen

systemen niet meer als vanzelf gegeven. Om zich gelding te verschaf

fen, moeten de religieuze instituties gaan werven; ze moeten de ontoe

reikendheid van de zingevingen, waarden en normen in de andere sferen 

demonstreren en in aanvulling hierop de eigen duidingen als noodzake

lijk of alternatief komplement bewijzen ofwel geloofwaardig maken. Deze 

wervingssituatia wordt nog verstrekt door de omstandigheid, dat naast 

de kulturele differentiatie ten gevolge van de institutionele verzelf

standiging ook het kulturele pluralisme vanuit de veelheid der groepen 

optreedt. Kort en goed: in een urbane samenleving, en zeker in een 

stadscity, is geen sprake meer van overkoepelende wereldbeelden, die 

zowel voor de diverse institutionele sektoren als voor de verschillende 

groepen gemeenechappelijk zijn en hen geestelijk integreren (7). In 

zo'η samenleving zijn de godsdienst en de religieuze instituties in een 

'marktsituatie' geraakt. Hun geestelijk aanbod wordt niet automatisch 

door anderen overgenomen; het draagt geen vanzelfsprekend karakter meer 

en is zijn monopoliepositie kwijtgeraakt. Er moet met andere wereld

visies gekonkurreerd worden. Of die konkurrentieslag sukses heeft hangt 

af van de kwaliteit van het aanbod, d.i. van de aansluiting op voorhan

den zingevingen, waarden en normen, ongeacht of deze aansluiting ge

schiedt in bevestigend-legitimerende of in vragsnd-kritische zin. 
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2. Ds Кагкэіііка Situatie. 

In het licht van het voorgaande wordt de problematiek van het huidige 

r.k. kerkbestel in de binnenstad begrijpelijk. In de emancipatietijd 

der katholieken waren de amsterdamee parochies over het algemeen levende 

en aktieve gemeenschappen. Zij ontuikkelden zich tot 'georganiseerde 

gemeenten' (8). Hun externe aktie voor de gelijke rechten der katholie

ken koncentreerde zich rond da kerkgebouwen en de aldaar dienstdoende 

geestelijkheid. Juist de minderheidspositie- bevorderde de interne ho

mogeniteit in geloofsopvattingen, normen en kerkelijke gedragingen. Oe 

parochie was de lokale draagster van het katholieke mens- an uereld-

beeld; de geestelijken maren de centrale leiders an Integratoren van 

het katholieke deel der bevolking. 

daar de kerkelijke situatie heeft zich in de loop der tijden aanzien

lijk gewijzigd. Uè wijzen op twee belangrijke faktoran. Oe katholieken 

hebben hun gelijke rechten verworven en daarmee is het vroegere externe 

doel van de parochie bereikt. Ds kompetitie tussen katholieken en pro

testanten verandert in samenwerking. De houding ten opzichte van de 

omringende samenleving wijzigt zich van gealotsn en vijandig in open 

en tolerant. Nu er geen gezamenlijke externe vijand meer is, valt ook 

de interne eenheid der katholieken voor een deel uiteen. 

Dit proces van differentiatie binnen ds katholieke groep wordt onder

steund en geïntensiveerd door een tweede faktor: het groeiende maat

schappelijk pluralisme, waarover boven gesproken werd. Door de open 

houding tegenover de samenlaving kan dit groeiende pluralisme van ds 

amsterdamse city ook binnen de kerkmuren zijn invloed doen gelden. De 

amsterdamse binnenstadskerk heeft die cityvorming passief over zich 

heen laten komen, ar nauwelijks aandacht aan geschonken, laat staan ze 

begrepen. In ds cityvorming heeft zij daarcm niet een nieuw extern doel 

gezien voor kerkelijke aktie. De kerk in de binnenstad werd er zich niet 

van bewust, dat zij niet meer als vanzelfsprekend kon rekenen op de aan

vaarding van haar godsdienstig mens- an wereldbeeld bij de katholieke 

bevolking. Daarom heeft zij nagelaten de citymarkt op te gaan om op 

nieuwe wijze de cityganger met een pastoraal aanbod te werven. Ook 

intern zijn de parochies verzwakt. Uant vele parochianen zoeken elders 

een woonplaata. Zn het kultureel pluralisme tast juist in de city da 

homogeniteit van de katholieke groep bijzonder sterk aan. 

Bij gebrek aan een nieuw extern doel en aan kontakt met nieuws groepe

ringen gaan de binnenstadsparochies zich beperken tot de pastorale ver

zorging van een steeds kleiner wordende groep traditionele gelovigen. 
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Zo dreigen zij geprivatiseerde en introverte restgroepen te worden. 

Bovendien verliest de kerk door de institutionele differentiatie een 

aantal funktias, die zij voorheen voor de katholieke bevolking vervulde. 

De sociale, vormende en rekreatisve funktias komen nu steeds meer in 

handen van autonome instellingen voor maatschappelijk werk, vormings-

uerk, jeugdwerk enz. 

Oit funktieverlies van de kerk komt het sterkst tot uitdrukking in de 

ernstige strukturele problemen van interne aard: het surplus aan kerk

ruimte, de onbetaalbaar geworden personele en materiële middelen, de 

introvertie van de parochies. Plet dit funktieverlies gaat, zoals we 

boven zagen, een onmacht gepaard om in de city nieuue doelstellingen, 

taken en funktias te formuleren dis werkelijk zijn aangepast aan de 

veranderde situatie. Tegelijk worden daardoor onmachtsgevoelens opge

roepen bij pastores en gelovigen, die in de kritieke situatie geen 

oplossing zien voor de kerkorganisatorische problematiek. Het steeds 

dalend aantal kerkgangers en het leeglopen van de parochies staan in 

schrijnende tegenstelling tot het bruisende leven van de city en roepen 

gevoelens van desillusie op. De vroegere strijdlust der pastores is 

veranderd in san gevoel van malaise en onmacht, want hun onzekerheid 

over het doel en de zin van hun pastoraat wordt steeds groter. Oe bin-

nenstadskerk is immers esn randverschijnsel geworden in de moderne 

city en kampt met uitzichtloze strukturele problemen. Oe overtuiging, 

dat het kerkelijk apparaat dringend om ingrijpende reorganisatie 

vraagt, is weliswaar algemeen, en er wordt ook al een aantal jaren 

gesproken over struktuurverandering. Maar er is in de binnenstadskerk 

geen formele of informele leider die erin slaagt de kritieke situatie 

te doorbreken. Er zijn reeds tuee rapporten verschenen, maar geen van 

beide heeft de beoogde verandering bewerkstelligd. 

In deze situatie nu treedt er een werkgroep op, die de amsterdamse bin

nenstadskerk nieuw leven wil inblazen. Hun aktie roept evenwel tagen-

aktie op, en daarmee ontspint zich een komplex netwerk van relaties en 

interakties. Alvorens dit netwerk te ontrafelen, bezien we welke groe

pen er de knooppunten van vormen. 

PARAGRAAF II. 'TABLEAU DE LA TROUPE'. 

Als belangrijkste groepen (9) in het netwerk van relaties en interakties 

treden voor het voetlicht: 
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- de biaschappalijke ыагкдго р; 

- de pastores van de binnenstad; 

- de staf van het bisdom Haarlem; 

- de gelovigen van de binnanstadskerk. 

1. Da biaschoppaliika шегкдгоао. 

De bisschoppelijke ш гкдгоар is aen studiegroep van deskundigen. Da 

groep bestaat uit zes priesters en acht laken. De priastars zijn lid 

op grond van hun pastorale deskundigheid of van uege hun funktie als 

deken en subdeken. De acht laken (zeven heren en san dame) шопвп haast 

alian buiten de binnenstad. Zs hebben aen akademische opleiding. Hun 

deskundigheid is van juridische, akonomische of sociaal-uetanschappe-

lijke aard. Sommigen makan deal uit van andere bisdommelijke kommissies; 

enkelen waren reeda lid van de kommissie Duindam. Onderstreept zij nog, 

dat niemand van hen een sociaal-agogisch professional genoemd kan шог-

den. 

In opdracht van de bisschop bestudeert de groep de kerkelijke proble

matiek, om daarover aan deskundig advies uit te brengen aan de bisschop. 

De groep is van hogerhand door de bisschop aangeatald, niet langs de

mokratische швд gekozen. Ook de drie pastoors die lid zijn (een fran-

ciskaan, kapucijn en sekulier) vertegenwoordigen niet een bepaalde 

belangengroep uit de katholieke bevolking van de binnenetad. 

Tijdens hat proces ontstaat ar aen hiërarchie binnen de werkgroep. Oe 

sekretaris u/ordt de auteur van het РР А en daarmee de centrale figuur, 

zouel binnen de groep als naar buiten. Als het advies gereed is, mij-

zigt zich ds rol van enkels leden. De sekretaris en tuee pastoors-

leden lalden de gedachtentuisseling over het uitgebrachte adviea. Voor

al daze drie priesters bepalen dan het gezicht van de kommissie. De 

andere leden blijven meer op de achtergrond. 

Als bisschoppelijke kommissie bezit de uierkgroep een officiale status. 

Daarmee beschikt ze over de bevoegdheden om -desnoods los van de be

trokkenen- richtinggevende uitspraken te doen over de kerke.lijke si

tuatie. 

In da opdracht van da bisschop staat ovarigene de konklusie van het 

advies al vast: de groep moet adviseren over een nieuwe struktursle 

eenheid van de kerk in de binnenstad. 

Hoe ziet da uarkgroep de feitelijke situatie en welke oplossingen 

draagt zij aan? Vooruitlopend op de bespreking van de inhoud van het 

PPBA (10) vermelden we hier kort de diagnose en oplossing van da werk

groep. 
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Oie diagnose schiet in de roos. De problematiek wordt volgens de kom

missie veroorzaakt door een funktieverlies van de kerk in de binnen

stad. Het de veranderingen in de city heeft de kerk nagelaten haar 

vroegere funkties in te wisselen voor nieuue. Het kerkelijk apparaat 

is niet afgestemd op het vervullen van nieuue taken. De institutionele, 

hierarchische en territoriale struktuur van ds autonome parochies ia 

dysfunktioneel voor een nieuue kerkelijke zending. Evenmin is de kerke

lijke struktuur geëigend om de vroegere funktie te blijven vervullen en 

de binnenkerkelijke organisatieproblemen uit de weg te ruimen. 

Bij de oplossing die de werkgroep aanreikt, springen vier punten in het 

oog. Vooreerst pleit zij voor een herformulering van de kerkelijke funk

tie. In de cityfunktie ziet zij een nieuue taak voor de kerk. Oeze 

nieuue zending wordt echter in zeer formele en weinig inhoudelijke 

termen geschilderd, en ook nauwelijks theologisch gemotiveerd. 

Het hoofdaksent in het plan valt vervolgens op de struktureis hervor

mingen: centrale aanpak, eenheid van struktuur, overleg en samenwerking, 

eenheid van administratie en financiën moeten de autonomie en autarkie 

der parochies doorbreken. 

De uerkgroep uil daarbij niet sleutelen aan onderdelen, maar de totali

teit aanpakken. Ze komt daarom met een totaal-plan, dat het geheel uil 

hervormen. Haar meesterplan beoogt evenmin een aanpassing of geleide

lijke verandering, integendeel. Gezien de kritieke situatie acht de 

werkgroep een radikale nieuwbouw de enige oplossing. 

Het haar meesterplan kiest de groep tevens voor een duidelijks weg, 

uaarlangs zij de vereiste vernisuuing uil doorvoeren: de situatie is 

zo kritiek, dat een ingrijpen van bovenaf noodzakelijk is. Vanuit de 

kerkelijke baais zijn geen initiatieven te verwachten. Oeze is onmach

tig en verdeeld door belangenkwesties. Pogingen am van onderop tot een 

oplossing te komen zijn steeds mislukt. 

Tot slot zij opgemerkt, dat de meeste leden van de werkgroep eerder 

theoretisch-rationesl dan positioneel- existentieel bij de zaak zijn 

betrokken. De meesten van hen zijn buitenstaanders, die niet behoren 

tot de binnenstadskerk en daarin geen positie bekleden. Idei openbaart 

hun uerk en hun plan een groot godsdienstig-kerkelijk engagement. 

2. De pastores van de binnenstad. 

In tien parochies, twee hulpkerken en enige instellingen voor kategoria-

le zielzorg zijn ruim vijftig priesters werkzaam, van wie tien als pas

toor of deservitor, dertig als kapelaan of assistent en tien als ge-
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spacialiseerd zielzorger. 

De leeftijd van de priesters loopt nogal sterk uiteen. Het soms grote 

verschil in leeftijd en in opvattingen geeft aanleiding tot spanningen 

tussen de vaak jongere kapelaans en oudere pastoors· Niet altijd is er 

tussen hen samenwerking mogelijk op basis van gelijkheid en kollsgia-

liteit. 

Opvallend is het grote aantal reguliere geestelijken: vijfendertig van 

de vijftig. Ze behoren tot zeer verschillende orden en kongregaties: 

Jezuïeten, kapucijnen, franciskanen, priesters van het H.Hart, domini-

kanen, redemptoristen en missionarissen van de H.Familie. De jezuïeten 

шегк п in hoofdzaak in de parochiezielzorg; de redemotoristen in de 

hulpkerk aan de Keizersgracht. In hun beider pastorieën uoont een 

kleine kloostergemeenschap. Ds overige regulieren vervullen allen een 

belangrijke taak in de kategoriala zielzorg. 

Uier van de tien parochiee in de binnenstad morden bediend door uerald-

heren van het bisdom Haarlem. De zielzorg in ds overige zes parochies 

is in handen van regulieren. 

Dit relatief groot aantal reguliere priesters van zeer verschillende 

orden en kongregaties is tegelijk een kulturele en strukturele faktor, 

die de onderlinge samenuerking ernstig bemoeilijkt. Op dit punt merkt 

de traditie van de schuilkerken met haar onderling verdeelde en eigen· 

standige kerkelijke 'staties' tot in de huidige tijd door. 

Hoe zien de pastores de situatie sn melks oplossingen dragen zij aan? 

De meeste pastores zijn ervan overtuigd, dat een verandering in de 

binnenstadszielzorg dringend noodzakelijk is. Zij hebben kennis geno

men van het Kaski-rapport en van het merk van de kommissie Duindam. 

Bovendien morden zij door het dalend aantal kerkgangers, hst vertrek 

van parochianen en de benarde financiële situatie voortdurend gekon-

fronteerd met de kritieke toestand. Sommige klagen over de versnippe

ring van pastorale krachten en pleiten voor een verdergaande samenuer

king. Enige pastores doen op beperkte schaal krsatieve pogingen om de 

taak van de kerk opniauu af te stemmen op het urbane leefklimaat. Haar 

bij de meerderheid leeft een gevoel van malaise; zij zijn onmachtig 

de totale problematiek aan de pakken (11). Voorstellen tot reorganisa

tie van de gehele binnenstadszielzorg zien ue binnen de groep pastores 

dan ook niet ontstaan. liJel merken sommigen binnen het priestsrberaad 

aktief aan de verbetering van het kategoriala pastoraat voor jeugd, 

gezinnen en gemengd gehuwden. Binnen dat prissterberaad wordt echter 
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de кгисіаі problematiek omzeild, omdat hst entameren daarvan 

-blijkens hat verladen- een splijtzuiam zou zijn voor hat nog beginnend 

overleg, u/aaraan toch al niet eenieder met even grote overtuiging an 

inzet deelneemt. Oe leiding van het beraad stalt het gesprek over deze 

zaken uit, totdat de biaschoppelijke kommissie met haar advies gereed 

is. 

Oe enige groep die zich uitdrukkelijk met de strukturale en financiële 

problemen bezig houdt is de kommissie pastorale planning. Deze pas

toors en ordegeestelijken komen in hun oplossing (het Fasenplan) niet 

verder dan een voorstel tot sluiting van twee kerkgebouwen. Hst paro-

chia-princiep blijft gehandhaafd, en de kerkgebouwen van de plannen

makers zelf komen niet in aanmerking voor sluiting I 

Uit het bovenstaande kunnen we konkluderen, dat de pastoors niet komen 

tot een totaal-diagnose en evenmin tot een oplossing of nieuue aanpak 

voor het geheel. Ook zien zij geen nieuue funkties voor de gehele bin-

nenstadskerk. (Jat dit betreft staan zij dus in lijnrechte tegenstel

ling tot de bisschoppelijke werkgroep. Uel zijn zij blijkens het Fasen-

plan en het priesterberaad bezig met struktuurproblemen en kategoriala 

zielzorg. En hier en daar uiordan de gevoelens van passiviteit en des

illusie doorbroken en ontstaan er kreatieve experimenten, zoals in de 

Oominikus op het gebied van liturgie en in de Flözes op het terrein van 

vormingsuerk. Baar ook bij het beraad over hat РР А komen uit de groep 

pastoras geen alternatieve voorstellen voor de gehele kerkelijke pro

blematiek. 

Bij dit alles moet men in het oog houden, dat de pastores -anders dan 

de werkgroep- positioneel en existentieel bij de zaak betrokken zijn. 

Gezien hun positie hebben zij ook meer aandacht voor (het behoud van) 

een afzonderlijke parochie of pastoraal projekt dan voor het geheel. 

Zij ervaren da kritieke situatie aan den lijve, ook al willen velan de 

ernst van de situatie niet onder ogen zien. Vooral de oudere priesters 

zien met pijn in het hart het 'rijke roomse leven', waarvan zij de 

voormannen waran, verdwijnen. Dit roept bij hen gevoelara van misluk

king op. Cen nieuwe funktie voor de kerk zien zij niet; voor een ande

re pastorale aanpak ontbreken hen de noodzakelijke attitude, opleiding 

en ervaring. En de voorstellen tot reorganisatie tasten tevens hun 

positie en status ernstig aan. Geen wonder, dat bij deze personen de

fensieve mechanismen en weerstanden in werking treden. 
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3. De staf v/an het bisdom Haarlem. 

Sinds de benoeming van bisschop Zuiartkruis in 1966 bestaat de staf wan 

het bisdom Haarlem uit de bisschop en vier vikariassn. Onder hen is 

de amsterdamse stadadeken de enige territoriale vikaris. Hoeuel hij 

ook lid is van de bisschoppelijk uierkgroep, fungeert niet hij, maar 

de vikaris voor pastorale strukturen als vertegenuoordiger van de 

staf. De bisdommelijke leiding uordt bij haar meningsvorming over het 

plan bijgestaan door tuee adviseurs, een pastoraaltheoloog en een 

socioloog. 

De staf van het bisdom zetelt in de provinciestad Haarlem. De mentale 

afstand tussen 'Haarlem' en 'Amsterdam' is veel groter dan de geringe 

geografische afstand zou doen vermoeden. De uiereldstad Amsterdam 

dreigt een Fremdkörper te morden binnen het diocees, dat in hoofdzaak 

uit kleine steden en platteland bestaat. Da amsterdamse problemen ver

schillen zowel in omvang als in komplaxiteit aanzienlijk van die van 

da rest van de provincie Noord-Holland. Daarbij is vooral de amster

damse city een groot zorgenkind. Amsterdam is even belangrijk als 

lastig, zeker voor regeerders van buiten de hoofdstad* 

Hoe diagnostiseert de staf de kerkelijke situatie in de amsterdamse 

binnenstad en uelke oplossingen stelt hij voor? Uit de aktiviteiten 

van de staf valt geen eigen diagnose of oplossing te distilleren. In 

geen van beide opzichten ontwikkelt de staf eigen initiatieven. De op

dracht die hij aan de uerkgroeo geeft ligt immers geheel in het ver

lengde van de konklusias van het rapport van de kommissie Duindam. Nu 

die opdracht aan een groep kapabele mensen is gegeven, lijkt het bis

dom van een lastige taak verlost. Ook voor het beraad over het uitge

brachte advies zien ma de staf geen eigen initiatieven ontplooien. En 

uit zijn raakties op het ontuerp voor het definitieve rapport blijkt, 

dat het bisdom- meer aandacht heeft voor de interne problemen van de 

kerkelijke organisatie dan voor de nieuue funktiee van de kerk in de 

city. De konklusie van het PPBA, namelijk de strukturele eenheid van 

de binnenstadskerk, staat ook voor de staf al van tevoren vast. 

Al ontwikkelt de staf weinig initiatieven ten aanzien van de diagnose 

en oplossing van de problemen rasp. voor de akseptatie van het plan 

door pastores en gelovigen, toch blijft hij een belangrijke instantie. 

De bisschop is de hierarchische leider en bezit de bevoegdheid het 

plan, of onderdelen ervan, te aanvaarden dan wel te verwerpen. Het 

bisdom is een gezags- en machtscentrum, dat bezwaren tegen het plan 

kan honoreren ofwel weerstravenden toz de orde kan roepen. 
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4. De gelovigen van ds binnenstadskark. 

In het centrum wan Amsterdam ц/оп п ongeveer eenentuintigduizend katho

lieken (12). In de kerkgeboubjen aldaar kerken uekslijks ruim negen

duizend mensen, van wie eenderde deel buitan de binnenstad woont (13). 

Oe kerkgangers van de Nikolaas, Oominikus, Papegaai, Begijnhofkapel 

en Keizersgrachtkerk komen voor meer dan de helft van buiten de bin

nenstad· De leeftijdsopbouu van de kerkgangers verschilt niet van de 

normale leeftijdsopbouu van da bevolking van Amsterdam (14). Verdere 

gegevens over de samenstelling van de r.k. bevolking en de kerkgangers 

ontbreken (15); eveneens over degenen die aktief betrokken zijn bij 

het beraad over het PPBA. Ыеі is duidelijk, dat leden van kerkbesturen 

en kerktrouue gelovigen een zser belangrijke rol spelen in het beraad. 

Als me de anqueta tijdens da tueede teach-in in Krasnapolsky als in-. 

dikator nemen, blijken de katholieken boven de vijftig jaar relatief 

sterk vertegenuoordigd te zijn. Oe deelnemers aan het beraad komen 

vooral uit sociale middenklassen (16). 

Hoe diagnostiseren de gelovigen de situatie en hoe denken zij over een 

mogelijke oplossing? Het ligt voor de hand, dat een zo amorfe en plu

riforme groep als de gelovigen die betrokken zijn bij de binnenstads-

kerk moeilijk onder ean noemer gebracht kunnen uorden. Er zullen er 

velen zijn, die een uitgesproken mening hadden over de kerkelijke 

situatie uielke niet meer te achterhalen is. Ше moeten ons hier beper

ken tot die meningen die uitdrukkelijk zijn verwoord en vastgelegd in 

de mondelinge en schriftelijke gedachtenuisseling. In de volgende 

paragraaf zullen ue trachten binnen daze pluriforme groep enige sub

groepen te onderscheiden (17). Globaal gesproken evenuel blijken de 

gelovigen geen alternatieve oplossingen te ontuikkelen. Zij beperken 

zich tot positief- en negatief-kritische opmerkingen over het ΡΡΘΑ. 

En deze betreffen uiederom vooral organisatorische kuesties of detail-

punten, zoals de financiële verslaggeving of de sluiting van kerkge

bouwen. 

PARAGRAAF III. 'ПІЗЕ EN SCEME' 

Nu ue in de vorige paragraaf de hoofdrolspelers hebben voorgesteld en 

geanalyseerd, kan het spel der interakties beginnen. Oe belangrijkste 

figuren zijn de leden van de werkgroep (c.q. de leiders van het beraad) 

en de pastores. Veronderstel, dat deze twee groepen het met elkaar eens 
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waren gauordan, dan zou de zaak anal geregeld zijn. In feite is dit 

echter niet het gavai. Oe pastorea leven in een heel andere wereld dan 

de werkgroep, hebben andere interessen en belangen, en daarmee ook een 

andere houding. Als het in zo'η situatie bovendien nog ontbreekt aan 

voldoende effektieve kommunikatie en niemand in staat is bruggen te 

bouwen, dan meet het wel tot een openlijk of verdekt konflikt komen. 

Пап bestrijdt elkaar met ideële en met machtsmiddelen en tracht het 

bisdom en de gelovigen voor het eigen standpunt te winnen. Oe werk

groep speelt op de gezagspositie van het bisdom en probeert -buiten de 

pastores om- de gelovigen voor haar plan te winnen. Daartegenover pogen 

de pastorea de relaties tussen bisdom en werkgroep te ontkrachten en 

de gelovigen tot appositie tegen het plan te mobiliseren. Uiteindelijk 

wint de werkgroep het pleit, want de bisschop aanvaardt het plan. Haar 

het lijkt een Pyrrhusoverwinning. Immers wat betekent in de amsterdamse 

city de aanvaarding van een rapport door de haarlemse bisschop, terwijl 

het niet gedragen wordt door de vrijwillige instemming van grote groe

pen pastores en gelovigen, laat staan door hun besluit zich in te zet

ten voor de uitvoering ervan? 

1. De relatie tussen werkgroep an aastores. 

Idanneer we spreken over de pastores, dienen we onderscheid te maken, 

want de houding van de oriestars tegenover de werkgroep varieert van 

positief tot vijandig. 

Vooral de katagoriale zielzorgers en jongere kapelaans nemen een posi

tief afuachtends houding aan ten opzichte van de werkgroep. Ze staan 

later ook positief tegenover het plan en ds leiders van het beraad. 

Deze houding kan verklaard worden и Lx, het feit, dat de denkwereld van 

deze pastores grotsndsels in overeenstemming is met die van de bisschop

pelijke kommissie. 9ovendien is het plan zeker geen bedreiging voor hun 

werk en hun positie, zo hst al niet een stimulans is. Daarbij komt dat 

het ΡΡΘΑ pleit voor samenwerking en kollegiale verhoudingen, hetgeen 

menig kaoelaan steunt in zijn strijd tegen de autoritaire houdingen 

van sommige pastoors. 

Toch moet de positieve houding van deze -vooral jongere- pastores ook 

weer niet overschat worden, 'ifait in de hitte van de strijd vormen zij 

geen tegengroep, dia de werkgroep чп haar plan publiekelijk ondersteunt. 

Dat dit niet gebeurt valt OOK deels te verklaren uit het gemis aan 

strukturele kaders voor gezamenlijke aktie. Anderzijds zijn velen van 

hen existentieel meer bij een afzonderlijk kerkelijk projekt betrok-
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kan dan bij het geheel. En tenslotte worden de eigenlijke bedoelingen 

van het plan zo overstemd door de problemen van kerksluiting, dat deze 

pastores er ueinig voor voelen aan dit hete hangijzer hun vingers te 

branden. 

De reakties van de pastores die een vijandige houding aannemen tegenover 

de uerkgroep treden daarentegen veel meer in de openbaarheid. De tegen

standers zijn te vinden onder de oudere geestelijkheid, vooral onder de 

pastoors en de regulieren, dat name in de kringen van de kommissie pas

torale planning ontmoet de uerkgroep een groot uantrouuien. Dat sommige 

ordegeestelijken en leden van die kommissie oppositie voeren is zeer 

begrijpelijk.üiant juist de tuee kerken die bediend uorden door de 

jezuïeten en de Redemptoristenkerk morden bedreigd met sluiting. Deze 

orden dreigen hun 'staties* en daarmee hun status in de binnenstad te 

verliezen. 

Bij de pastoors en andere priesters is echter niet alleen sprake van 

zakelijke oppositie, maar ook van emotionele weerstand tegen de uerk

groep en haar plan (13). Voor hen staan er immers existentiële belangen 

op het spel. Als het plan doorgaat, verliezen zij hun funktie en autono

mie (19). In plaats van pastoor in het hart van Amsterdam worden zij een 

van de vele medeuerkers van een nog vage citykerk. Of zij zullen geacht 

morden ongeschikt te zijn om in de citykerk te ыегк п en met een sympa

thiek gebaar 'gedeporteerd' worden naar een plattelandsparochie of een 

vervroegd emeritaat. Dat betekent voor hen een behoorlijk statusverlies. 

En tegen deze dreigende deprivatie komen zij in het geweer. 

Пааг er is meer. Ook niet-pastoors bieden weerstand. De plannenmakers 

komen bij hen niet alleen over ais materiële, maar ook als geestelijks 

kerkslopers. Het religieus-kerkelijk wereldbeeld van waaruit zij tien

tallen jaren hebben geleefd en gewerkt, wordt nu zowel op theoretisch 

als op praktisch- existentieel nivo als ondeugdelijk van de hand gewe

zen (20). En wat komt er voor in de plaats? Kerkelijke funkties, die de 

oudere pastores niet begrijpen en dia zij ook niet kunnen vervullen. 

Deze zijn immers niet in overeenstemming met de vroeger gangbare kerk

visie en de bekende kerkelijk-klerikale gedragspatronen. De afbraak van 

het traditionele godsdienstige wereld- en kerkbeeld roept bij deze pas

tores gevoelens op van onzekerheid omtrent waarden en normen, en daarmee 

ook onzekerheid omtrent hun gedrag, omdat enerzijds de traditie bekri

tiseerd wordt en men anderzijds geen alternatieven ziet. Daardoor dreigt 

men in een Vakuum terecht te komen. De betreffenden krijgen te kampen 

met gedragsontregeling door normvervaging, in één woord: met anomie (21). 
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Eán van ds natuurlijks rsaktiss op deze anomie is hst zich koste wat 

't kost blijven vastklampen aan de oude 'nomoi'. Het is precies deze 

raaktis op ds dreigende anomie dis, tssamsn met hst vsrussr tegen ds 

deprivatie, het verzet zo emotioneel kleurt en de weerstand zo fel maakt. 

Idat doet ds werkgroep om deze gevoelens van de positief en negatief ge

stemde pastores? Idat de laatstan betreft gaat zij niet in op de emotio

nele achtergrond van de appositie. Evenmin mobiliseert zij de verande

ringsgezinde pastores. Haar antwoord is sociale distantie (22). Dia af

standelijkheid ten opzichte van de pastores is overigens niet voor alle 

leden van de werkgroep even groot. Oit verschil veroorzaakt binnen de 

groep soms spanningen, dis achter stssds weer opgelost worden ten gunste 

van de sociale afstand. Zij Isgitimeert deze opstelling met een be

roep op haar hierarchisch en professioneel gezag: ze is een bisschoppe

lijke kommissie van deskundigen. Daarmee verwijst ze naar ds macht van 

de bisschop en zegt indirekt, dat de zaak in de kerkelijke top beslist 

zal worden. Tsvens reikt ze daarmee impliciet een testimonium pauper-

tatis uit aan de pastores, die in de ogen van de werkgroep verblind zijn 

door parochieel eigenbelang en ordepartikularisme. Cn tenslotte ver

sluiert ze met deze opstelling eveneens haar eigen positie in het kon-

flikt. Want met haar plan is zij zelf immers ook partij. Dat deze op

stelling van neutrale en boven de partijen staande instantie irreëel is, 

zal haar op een genadeloze wijze duidelijk gemaakt worden op de beide 

tsach-ins. 

Bij aszs afstandelijke opstelling van de kommissie willen we nog het 

volgende opmerken. Het zou onjuist zijn, deze houding te verklaren uit 

bepaalde persoonlijkheidsfaktoren of uit onwil van de leden der werk

groep. Deze lieden zijn geen machtswellustelingen of autoritaire per

soonlijkheden. Evenmin zijn zij zo heilig overtuigd van hun eigen voor

treffelijkheid. Deze handelwijzs van de werkgroep wordt allereerst 

ingegeven door de kerkelijke situatie in de city en door het kerkelijk 

engagement van haar leden. Die kerkelijke situatie is zo kritiek dat 

zij het onverantwoord achten nog langer ingrijpende beslissingen te 

blijven uitstellen. Zulke maatregelen zijn evenwel van de pastores nist 

te verwachten. Deze zijn volgens hen verblind door eigenbelang en ver

deeld door onderlinge machtsstrijd, en niemand bezit voldoende kerke

lijk gezag en macht om de autonomie van de pastorale kleinbedrijfjes 

te doorbreken. Oe weg die het Kaski-rapport en dat van do kommissie 

Duindam gegaan zijn, is geenszins denkbeeldig voor het nieuwe pastorale 

plan. Ook dit kan in de burola verdwijnen of onschadelijk worden gemaakt 
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door openlijke of verdekte oppositie der pastores. En het Fasenplan 

bewijst hoe gering de kreativitait der pastores ia, als het er om gaat 

пі иы voorstellen voor het geheel te ontuikkelen. Daarom із de werk

groep ervan overtuigd dat er maar een uitweg is uit de impasse: 

een ingrijpen van bovenaf, via de bisschoppelijke macht, ondersteund 

door een advies, dat is opgesteld door onpartijdige deskundigen. 

(Jat zijn de onbsdoslde gevolgen van deze opstelling van de werkgroep? 

Bij de pastores wordt daardoor de tegenstand nog versterkt en met nog 

meer emoties geladen, liiant naast de reeds aanwezige deprivatie- en 

anomiegevoelena roept deze handelwijze nog andere frustraties op. Door 

de verwijzing naar haar eigen deskundigheid komt de houding van de 

werkgroep over als autoriair-therapeutisch (23). De pastores kunnen 

echter het uitgereikte testimonium van hun onkunde niet aksepteren. 

Zij gaan dan ook in het PP8A zoeken naar detailpunten -meestal hun 

eigen territorium of de financiële verslaggeving betreffende- waarop 

zij kunnen aantonen, dat de werkgroep zich baseert op onjuiste of on

volledige informatie. Op die manier trachten zij het beroep van de 

werkgroep op haar eigen deskundigheid te ontkrachten. Onder dit gedrag 

liggen onmiskenbaar gevoelens van miskenning en wrevel. De kritiek in 

het PPBA op het parochiepastoraat komt vooral bij de oudere priesters 

hard aan. Onder vaak moeilijke omstandigheden hebben zij gepoogd de 

teruggang van de kerk te stuiten. Buiten hun wil en hun macht om heb

ben zich ontwikkelingen voorgedaan (cityvorming, daling van het aantal 

parochianen en kerkgangers) die de kerk in deze kritieke situatie heb

ben gebracht. En nu lijkt het hen alsof zij de rekening van dit alles 

gepresenteerd krijgen, en dat nog wel door pastorale 'out-siders'. Daar

enboven verwijst de werkgroep als bisschoppelijke kommissie naar de be

voegdheden van de bisschop. De priesters voelen zich daardoor met macht 

bedreigd. Men kan zich voorstallen, dat deze tot nog toe zelfstandige 

pastores zich in hun eer en waardigheid aangetast voelen: wat verbeel

den deze buitenstaanders zich wel om over hun zaken te gaan beslissen. 

En we zien Juist dis pastores, die in hun eigen parochiebelsid een 

weinig demokratische gezindheid ten toon spreiden, nu de werkgroep 

verwijten dat zij ondemokratisch is samengesteld en zonder inspraak 

van de betrokkenen tewerkgaat. Deze rationalisaties wijzen op de ernst 

van de frustraties. 

De werkgroep weet noch de gevoelens van deprivatie en anomie noch deze 

nieuwe frustraties te hanteren. Het ontbreekt haar aan sociaal-agogische 
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deskundigheid an ervaring om het gewicht wan deze gevoelens op zijn 

juiste waarde te schatten en aan tijd- om er in de veranderingsstrate

gie ernstig rekening mee te houden. Daar komt nog bij, dat zij zich met 

haar afstandelijke opstelling buiten het slagveld opstelt, zodat zij de 

gevoelens die bij de verschillende partijen leven niet in al hun hevig

heid ervaart. Zo kan de uierkgroep bij de aanbieding van het plan aan de 

bisschop nog stellen, dat er onder de priesters een klimaat heerst, 

iiiaardoor deze het ΡΡΘΑ zeker zullen aanvaardenl Door zich buiten de 

strijd te houden, verliest zij het belang van de heersende emoties uit 

hst oog. Ds kommissie is theoretisch en rationeel bij het geheel betrok

ken; daardoor heeft zij geen oog voor de existentiële belevingen en 

motivaties van ds betrokkenen. Oat geldt niet alleen voor da gevoelens 

van de tegenstanders, maar ook voor die van de voorstanders. Men kan 

zich afvragen, of de uerkgroep met haar afstandelijke opstelling en 

vooral schriftelijk kontakt uel voldoende geappeleerd heeft aan da var-

anderingsgezindheid van de positief ingestelde pastores. 

Het resultaat van de eskalatie van de gevoelens van de meerstrevende 

pastores betekent in ieder geval nog grotere veruijdaring en polarisa

tie. Het proces brengt stap voor stap een grotere verdeeldheid teueag. 

De polarisatie voltrekt zich zoutel op het nivo van ds ideeën en de be

langen als tussen da groepen dis bij de zaak zijn betrokken. Aan deze 

verdeeldheid ligt ten grondslag een polarisatie van macht. Da ene 

machtspositie roept de andere op, waardoor de eerste ueer naar meer 

macht moet grijpen. Echte kommunikatie kan in zo'η situatie niet tot 

stand komen, omdat ds opgeroepen machtsposities an de onderliggende 

gevoelens een echte dialoog onmogelijk maken. Van een klimaat van ue-

derzijds vertrouuten, dat noodzakelijk is voor verandering en groei, is 

nauwelijks sprake (24). Als de standpunten zo ver uit elkaar gegroeid 

zijn, lijkt er nog naar één oplossing mogelijk: het machtswoord van de 

bisschop, (laar ook dat is, zoals шв later zullen zien, geen uerkelijke 

oplossing. 

2. De gelovigen, de pastores en de магкдгоао. 

Da sociale distantie van de werkgroep ten opzichte van de pastores en 

gelovigen is niet volledig. Niot alleen hebben sommige leden van da 

kommissie regelmatig-kontakt met pastores en gelovigen, ook de gehele 

werkgroep is ervan overtuigd, dat de houding van de priesters en het 

kerkvolk ten aanzien van het plan van groot gewicht is en dat zij voor

bereid moeten worden cç de kamende veranderingen. Dit wordt trouwens in 



Θ2 

de opdracht van de bisschop met auenueel woorden gezegd. Om die redenen 

worden er, als het advies klaar is, kontaktdagen met de pastores belegd. 

Sommige leden van de uerkgroep pleitten reeds eerder voor een verder

gaande inspraak van de betrokken priesters. Zoals ш zagen werd deze 

niet gerealiseerd. Ondanks de kontaktdagen met de pastores is de dis

tantie geenszins overbrugd, integendeel. Hetzelfde geldt voor de rela

ties tussen de werkgroep en de gelovigen. 

Bij het beraad over het plan hoopt de werkgroep, dat de stem van het 

volk die der weerstrevende pastores zal overstemmen. Plaar het blijken 

juist de tegenstanders van het plan te zijn die het meest hun stem ver

heffen en stemming maken. Uant mat gebeurt er? Duist in de situatie, 

dat de verhouding tussen de uerkgroep en een deel der pastores, vooral 

de oudere parochiepriesters, gespannen is, gaat de uerkgroep de pasto

res inschakelen bij de meningsvorming der gelovigen over het РР А. Aan 

de priesters wordt gevraagd hun eigen meningen opzij te zetten en alleen 

maar te letten op de belangen van de gehele binnenstadskerk. Voor de 

pastores uier belangen door het plan niet geschaad worden is dat niet 

zo moeilijk. Plaar de anderen kunnen dit natuurlijk niet. Zij gaan daar

entegen hun eigen weerstanden overdragen op de gelovigen en hun paro

chies openlijk of verdekt mobiliseren tot verzet tegen het plan van de 

uerkgroep. Daar komt nog bij, dat de gedachtsnuisseling zich vooral be

dient van de kommunikatiekanalen der parochiee en de weekendliturgie. 

Daarom zijn vooral de parochiepriesters de opinieleiders en sleutel

figuren. De gelovigen gaan zich voor een aanmerkelijk deel naar hun 

mening richten en dienovereenkomstig reageren. 

Omdat de relaties tussen de parochiepriesters en de gelovigen hetero

geen zijn, verschillen ook de reakties der gelovigen alnaargelang hun 

kontakten met bepaalde parochiepriesters. Natuurlijk is dit niet de 

enige faktor die de houding van de gelovigen ten opzichte van het РР А 

bepaalt. De mogelijl« sluiting van het kerkgebouw waar men regelmatig 

kerkt speelt eveneens een zeer belangrijke rol. 

Naargelang hun reakties op het plan van de uerkgroep zijn de. gelovigen 

onder te verdelen in drie grote groepen: de ongeïnteresseerden, de 

voorstanders en de tegenstanders. 

a. De nist-qelntaressearden. 

Zen zeer grote groep gelovigen is niet betrokken bij of geïnteresseerd 

in de diskussies over het РР А. Hoewel nauwkeurige cijfers ontbreken, 

is duidelijk, dat deze groep veruit de meerderheid vormt. 
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Но is daza apathie ta verklaran? Omdat de gadachtanuiisaaling ovsr het 

plan in hoofdzaak afspeelt in de parochies en de kring van regelmatige 

kerkgangers vallan allereerst al de niet-kerkae gelov/igen grotendeels 

buiten het beraad. Zij maken ruim zeventig procent van de gelovigen 

der binnenstad uit (25). Een andere oorzaak van het gebrek aan belang

stelling bij de katholieken ligt in de uijze ыаагор het plan is opge

steld en aan de betrokkenen ter kennis is gebracht. Het plan wordt 

eerst aan de bisschop aangeboden en pas daarna met de gelovigen be

sproken. Deze procedure wekt da indruk, dat de zaak toch al beslist 

is. Het plan biedt bovendien geen alternatieve voorstellen voor een 

demokratische besluitvorming. Vardar mag men niet vergeten, dat het 

gepresenteerd mordt binnen hierarchische kerkstrukturen, uiaarin in het 

verleden van inspraak bij besluitvorming nauwelijks sprake was. Vele 

gelovigen zian daarom weinig heil in de inspraakprocedure. Bovendien 

staat de sluiting van kerkgebouuen zowel in de eerste persberichten 

als in het gehele beraad zo op de voorgrond, dat zij, die niet in 

zulke kerkorganisatorischa kwesties geïnteresseerd zijn, ook voor het 

gehele plan weinig belangstelling tonen. 

b. De voorstanders. 

De voorstanders van het plan zijn vooral te vinden onder de kerkgangera 

van kerkgebouwen, die niet gesloten worden an welke bediand worden door 

pastores die zich positief opstellen (2â). Zo ontmoet het plan in krin

gen van de Clozes en Aaron an da Oominikus weinig oppositie. Bezian naar 

leeftijdskategoris zijn het vooral de jongeren die voorstander zijn. 

Bij ds hearings in Krasnapolsky vormt daze groep voorstanders de meer

derheid, al blijkt dit niat uit hetgeen daar te berde wordt gebracht. 

c. Oe tegenstanders. 

De tegenstanders vormen de kleinste groep, maar treden het meest op de 

voorgrond. Het zijn kerkgangers van karksn die gesloten dreigen te wor

den en wier priesters tegenstanders, of in geen geval duidelijke voor

standers van het РРВА zijn. Oa belangrijkste haarden van verzet zijn 

te vinden rond de Redemptoristenkerk en de beide kerken bediend door 

de jezuïeten; en in mindere mate ook rond de Nikolaas en de Posthoorn. 

Uit de schriftelijke reakties an de anqueta blijkt, dat ar nog aen 

derde faktor is, dis tot tegenstand aanzet. Oe oppositie wordt met name 

gevoerd door personen van boven de vijftig jaar an door kerkelijk ver

ontrusten. Oit verklaart, waarom er rond kerken dia niet gesloten war

den, zoals de Papagaai en de Begijnhofkapel, toch tagenstand tegen het 

PPBA heerst. 
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Binnen de groep tegenstanders kan men sen aantal leden van de kerkbe

sturen als een aparte subgroep onderscheiden. Zij zien in het plan 

hun uerk bekritiseerd. Haar u/at niet uitgesproken uordt is uaarschijn-

lijk belangrijken het plan tast hun positie aan. Het is dan ook niet 

verwonderlijk, dat in plaats van de pastores in sommige gevallen de 

kerkbestuurders de oppositie tegen het plan leiden. 

Het aantal tegenstanders en de uijze uaarop de oppositie wordt ge

voerd, wijzen op het suksee van de mobilisatie en op de sleutelpositie 

die de pastoree of kerkbestuurders als opinieleiders innemen. Oat het 

verzet zo fel en emotioneel is moet aldus verklaard worden. Evenals 

voor de pastoree geldt ook voor de trouwe kerkgangers en kerkbestuur

ders, dat het plan hen berooft van hun kerkgebouw en parochie. Juist 

diegenen voor wie het parochiesysteem nog wat betekent, komen daarom 

in verzet: zij worden het meest gedepriveerd. Maar er ia nog een die-

pers bron van weerstand. Het kerkgebouw en de parochie zijn onderdelen 

van een godsdienstig gelegitimeerde orde. Ze zijn de tastbare elemen

ten van een geloofwaardigheidsstruktuur, die de religieuze wereld ven 

deze mensen in stand houdt. Anders gezegd: de parochie en het kerkge

bouw zijn de konkrete symbolen van hun geloofswereld en de traditionele 

steunpilaren van het katholieke leven. Een werkgroep die deze symbolen 

en fundamenten aanstaat, werpt hun hels geloofswereld omver. De ver

nieuwers worden dan ook gadoodverfd als bevorderaars van ongeloof. Zij 

veroorzaken verontrusting. Dit verklaart, waarom een groep katholieken 

die toch al opgeschrikt waren door de veranderingen in de nederlandse 

kerk, door de dreigende kerksluiting nog eens extra in het harnas ge

jaagd worden, omdat de verontruste omwentelingen hen nu onmiddellijk 

in hun eigen situatie gaan treffen. Daarom richten zij op de beide 

teach-ins een felle aanval op de leden van de werkgroep. Evenals bij 

de pastores is het ook bij deze gelovigen de kombinatie van deprivatie-

en anomiegevoelens, die tot zulke geëmotioneerde reakties leidt (27). 

Bij het beraad verliest de werkgroep het pleit, tenminste in die zin, 

dat de reaktiee van de tegenstanders die der medestanders verre over

treffen in aantal en publiciteit. In dit verband zij gewezen op twee 

belangrijke faktoren. Allereerst heeft de werkgroep minder kontakten 

en ook minder kontaktmogelijkheden met de gelovigen dan de pastores. 

Ze beschouwde de pastores als bruggenbouwers tussen het plan en de ge

lovigen, maar juist hierin heeft de werkgroep zich danig vergist. De 

pastores dia weerstand bieden, willen noch kunnen de eigenlijke bedoe-
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Ііпд п van hst plan objektief overdragen. En de pastores dis voorstan

der zijn, u/orden door de neutrale opstelling van de kommissie te wei

nig gemotiveerd het plan aan de gelovigen te verkopen. 

Op de tueede plaats zijn de kontakten, dis ds werkgroep wel met de ge

lovigen heeft, hoofdzakelijk van schriftelijke aard. Ze warden geken

merkt door een eenrichtingsverkeer (28). Immers door middel van infor

matie-bulletins geeft de werkgroep kort en zakelijk de inhoud van het 

plan door aan ds gelovigen. Zo krijgt zij vóór de teach-ins geen in

lichtingen over de wijze waarop het plan bij de gelovigen overkomt, en 

over de gevoelens die het bij hen oproept. Zodoende voelt zij niet wat 

er broeit. Op de teach-ine daarentegen krijgt zij wel feedback, maar 

nu als een aanval in de rug. Het is een uiting van opgekropte emoties, 

die aantoont hoezeer kerkelijke frustraties kunnen leiden tot weinig 

christelijke gedragingen. Ook dan is er geen sprake van kommunikatie 

en tweerichtingsverkeer. De strijd die door de verontrusten gevoerd 

wordt om de mikrofaons bezet te houden, is illustratief voor de machts

strijd die het gehele proces bepaalt. 

Het gebeuren in Krasnapolsky bewijst nogmaals, hoe belangrijk het ge

weest uias, dat de werkgroep met de pastores tot een akkoord gekomen 

was. Daarvoor had zij echter haar idealen -minstens ten dele- moeten 

laten varen. Nu zij dit niet heeft gedaan, heeft het plan en straks 

de uitvoering daarvan voortdurend te kampen met de tegenwerking van 

deze pastores en hun aanhang. 

Van de andere kant moeten de beide teach-ins in Krasnapolsky gerelati

veerd worden. Op die bijeenkomsten heeft een kleine groep verontruste 

katholieken in ieder geval latan zien, dat zij echte amaterdammers 

zijn, namelijk lastig voor bestuurders en planners. Een ordelijke 

meeting zou de amsterdammers onwaardig geweest zijn. Bovendien is het 

vanzelfsprekend, dat juist diegenen die de direkte gevolgen van de ver

anderingen zullen ondergaan, het eerst en het meest fel in verzet komen, 

en wel op een amstardamse wijze. 

Dat van vele voorstanders van het plan geen tegenoffensief komt, kan 

verklaard warden uit het feit, dat zij wel instemmen met de grondge

dachten, maar er nog geen grote persoonlijke betrokkenheid bij voelen. 

Door de wijze waarop het plan is opgesteld is het ook voor hen nog een 

plan van anderen, namelijk van de werkgroep. En deze achten zij beter 

geïnformeerd, en echt wel in staat om de zaak te verdedigen. 
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3. De staf van het bisdom, de pastorea, ш гкдгоэр an gelovigen. 

Opvallend із de geringe aktiviteit van het bisdom. De afwezigheid van 

de staf valt vooral op wat betreft de inhoud van het plan en het op 

gang brengen van het beraad over het aan haar uitgebrachte advies. De 

leden van de staf mengen zich ook niet in het beraad in de binnenstad. 

Zij hebben geen direkt kontakt met de pastores en gelovigen. Voor het 

gehele proces geldt, dat de initiatieven die de staf neemt een direkte 

reaktie zijn op een verzoek vanuit Amsterdam, meestal ven de sekretaris 

van de werkgroep. 

Zr wordt door de staf dus weinig leiderschap uitgeoefend. Dit valt te 

meer op, daar de staf toch het initiatief in eigen handen heeft geno

men en zelf een werkgroep heeft opgericht, die volgens de opdracht 

de bisschop regelmatig moet raadplegen. Bovendien voltrekt zich het 

proces binnen kerkelijke strukturen en een mentaal klimaat, waarin het 

woord van de bisschop voor talrijke gelovigen van groot gewicht is. 

Deels gepaard gaande met en deels opgeroepen door die afwezigheid van 

het bisdom zien we bij de pastores en gelovigen een ambivalente houding. 

Aan de ene kant is de bisschop de officiale gezagsinstantie. Hij spreekt 

regelmatig het beslissende woord. Hij is de eigenlijke kerkelijke lei

der. Anderzijds evenwel heeft men weinig verwachtingen ten aanzien van 

dit leiderschap. De staf is nieuw, en in het verleden uaa de bisdomme-

lijke top nooit een erg aktieve en inspirerende instantie, zeker niet 

als stimulator voor vernieuwingen. Voorheen was er vooral een adminis

tratief en schriftelijk kontakt tussen het bisdom en het pastorale veld, 

hetgeen deze staf in dit procea lijkt te kontinueren. Daarbij komt dat 

de amsterdammers in het algemeen weinig verwachtingen koesteren ten aan

zien van bestuurders die elders zetelen. Voor een amsterdammer is 

Amsterdam nu eenmaal de hoofdstad en Haarlem maar een provinciestad. 

En je moet zelf amsterdammer zijn, wil je de hoofdstedelijke problema

tiek kunnen begrijpen. Tenslotte wordt het leiderschap van de bisschop 

gerelativeerd door het feit, dat het grote aantal regulieren in de bin

nenstad naast de bisschop nog een eigen overste heeft. Om deze redenen 

is het image van het leiderschap van de haarlemse bisschop bij voorbaat 

al niet erg positief, en de wijze waarop het bisdom in deze voor Amster

dam zo uitermate belangrijke kwestie het kerkelijk gezag uitoefent, 

bevestigt dit image. 

De genoemde ambivalentie geldt ook voor de werkgroep. Deze is een door 

de bisschop opgerichte adviesgroep; de bisschop zal zelf beslissen over 
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het uitgebrachte advies. De uierkgroep staat dus nog meer dan anderen 

in een hierarchische onderschikking tan opzichte van de staf. Ander

zijds blijkt uit het gedrag van deze onbezoldigde adviseurs een beiuuet-

zijn van eigen kennis van zaken an 'expert authority', uaarmee zij het 

hierarchisch gezag van de staf danig meet te relativeren (29). En 

wanneer het bisdom niat gezagvol optreedt en met het uitgebrachte ad

vies niets lijkt te doen, is de werkgroep erg teleurgesteld. 

Het gevolg van de afwezigheid van de staf is, dat Haarlem voor Amster

dam gereduceerd wordt tot een pure machtainstantie in de sociologische 

zin van dit woord (30); dat uil zeggen: erkend en geaksepteerd kerke

lijk gezag wordt door de staf niet uitgeoefend, maar het bisdom bezit 

wel hierarchische bevoegdheid om over alternatieven te beslissen en 

deze beslissingen hebben konsekwentiss. Bijgevolg gaan zowel de werk

groep als de pastores en gelovigen dit machtscentrum benaderen juist 

als machtscentrum. Dat zien we al in het begin van het proces, waar 

een beroep gedaan wordt op de bisschop, omdat hij ds juridische macht 

bezit, die noodzakelijk is voor het opheffen van de autonome parochies. 

Voor de werkgroep moet de bisschop fungeren als de sterke arm die van 

bovenaf ingrijpt, en de tegenstanders van het plan richten zich tot de 

bisschop, omdat hij meer macht bezit dan de werkgroep en daarom de 

plannen tot kerksluiting kan verijdelen. In beide gevallen vraagt men 

niet naar kerkelijk leiderschap (31), maar naar de uitslag van uitoefe

ning van juridische bevoegdheden. Zo treden alleen de hierarchische 

machtsaspekten van de bisschop an de staf op de voorgrond; en dit ten 

koste van da kollegiaal-pastorala aspekten. Oaze handelwijze bevestigt 

tevens de kerkelijke machtsstruktuur als autoritaire struktuur: de be

slissing moet van boven komen. Als het beraad in de binnenstad -waaraan 

de staf geen deel heeft- beëindigd is, spreekt de bisschop als een boven 

de partijen staand rechter zijn oordeel uit over het plan. 

De konklusie luidt, dat de staf zich in dit relatiepatroon een weinig 

aktieve, weinig leidende en matig geëngageerde instantie toont, die 

alleen op afstand en onzichtbaar opereert, een machtainstantie achter, 

waar men wel heel sterk rekening mee moet houden, maar waarvan geen 

der partijen echte steun ondervindt. 

Hoe kan dezs passieve houding van de staf verklaard worden? (32) De 

veronderstelling, dat de staf niet in de zaak geïnteresseerd zou zijn 

en het belang van de kerkelijke problematiak in de amsterdamse city 
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niet zou zian, із onjuist. Ook voor het bisdom is de amstardamse city 

п groot ргоЫа т. Een andere verklaring ia, dat het bisdom da damo-

kratische meninge- an basluituorming niet door autoritaire stappen uil 

doorkruisen, zeker niet nu in Amsterdam een groep deskundigen aan het 

werk is. Oeze verklaring past bij de houding, die het diocees blijkens 

zijn uitdrukkelijke verklaringen wil aannemen. Maar u/aarom kiest de 

staf dan ы і voor een autoritaire planningsprocedure? (ЗЗ) En uiaarom 

mil hij dan een demokratisch proces op autoritaire wijze op gang bren

gen en afsluiten? 

Oeze tegenspraak brengt ons op de volgende gedachte: de onduidelijkheid 

resp. de afwezigheid van de staf vloeit voort uit de omstandigheid, dat 

men wel demokratisch uil handelen, maar het in feite gewoonweg niet kan, 

en wel om twee redenen. Ten eerste: de kerkelijke problematiek in de 

amsterdamse city ligt zo scherp, dat er beslissingen genomen moeten 

worden in één bepaalde richting, die dan ook tevoren wordt aangeduid. 

Op grond van- objektieve omstandigheden heeft het bisdom eenvoudig geen 

keuze en mag het zich niet laten beïnvloeden. Zo gezien, is de distan

tie van het diocees in zekere zin een weerspiegeling van de opstelling 

van de werkgroep. 

Ten tweede: intussen is men er wel van overtuigd, dat de eindbeslissing 

door de betrokkenen geaksepteerd en meda gedragen moet worden. Deze 

overtuiging steunt zowel op pragmatische als op theologische overwe

gingen; er wordt dan ook expliciet verwezen naar de kerkopvatting van 

het tweede vatikaans koncilie. Echter, de traditie van het hierarchisch 

ksrksysteem is niet die van het demokratisch leiderschap, en men heeft 

ondanks de veranderde inzichten omtrent kerkelijk leiderschap nog geen 

rolervaring in deze. Vandaar dat men er gemakkelijk toe komt, -in de 

praxis althans- het demokratisch leiderschap te verwisselen met distan

tie en passiviteit, welke verwisseling niet juist maar wel begrijpelijk 

is. Demokratie en aktief leiderschap zijn helemaal niet kontradiktorisch. 

Anders gezegd, officieel heeft men aan de top van het diocees afscheid 

genomen van de oude bisschopsrol, die veelal bestand in dis van beuaker 

en unificerende beheerder van kerkelijke rechtsregels en strukturen. Oit 

afscheid impliceert echter niet per se het vermogen aktief dienend, in

spirerend en koördinerend leiderschap uit te oefenen. Het inoefenen van 

een nieuwe leidersrol vraagt gewoon veel tijd, dit te meer, omdat een 

groot aantal betrokkenen -pastores en gelovigen- zich in hun desbetref

fende rolverwachtingen ook nog moeten omschakelen en moeten leren (34), 
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de bisschopsfunktia anders te definiëren dan in termen van uettelijke 

bevoegdheden en macht (35). 

Overigens leiden abjektieve omstandigheden en een gebrek aan praktische 

ervaring in een nieuue rol niet steeds tot distantie en passiviteit. 

Dat blijkt uit een andere amstardamse kuestie, namelijk die rond de 

studentenekklesia en de celibaatsuet. Aan deze zaak besteedde het bis

dom vele aktiviteiten, tijd en energie. Het deed dit niet am hier de 

nieuwe leiderschapeformule in praktijk te brengen, maar omdat er een 

vitale ust van het kerksysteem geschonden dreigde te worden, hetgeen 

het bisdom zowel extern als intern veel last bezorgd zou hebben (36). 

Hier dwingen de objektieve omstandigheden juist tot aktiviteit. Oe 

celibaatswet blijkt zo een meer stimulerende en aktiversnde zaak te 

zijn dan de pastoraal en de strukturale problemen daarvan in de city 

(37). 

PARAGRAAF IV. DE UERANDERINGSPROCEDURE. 

Het ΡΡΘΑ is door de bisschop aanvaard; zowel de inhoud van het plan als 

de procedure van de planning worden officieel goedgekeurd. Ыаі plaatst 

de staf enige kanttekeningen bij het plan en brengt hij korrekties aan 

in de voorstallen tot kerksluiting. Maar in wezen zijn deze van sekun-

dair belang. In deze paragraaf analyseren we de procedure van de veran

dering, terwijl de volgende paragraaf gewijd is aan de inhoud. 

Iilat de procedure betreft lijkt ons de kernvraag: hoe komt men in de 

gegeven situatie tot het aannemen van vaarstallen, terwijl er toch heel 

wat tegenargumenten en weerstanden zijn? Laten we allereerst bezien, 

waarin de procedure nu precias bestaat. 

Als weg om de kerkelijke problematiek aan te pakken kiest men voor het 

maken van een plan. Ook andere wegen weren mogelijk geweest, fien had 

aan nieuwe kerkelijke leider kunnen aanstellen, bij bestaande verande

ringsexperimenten kunnen aansluiten of nieuwe beginnen. Dat doet men 

echter niet. Ven hogerhand wordt aan een groep deskundigen de opdracht 

gegeven een plan op te stellen. Een plan maken betekent: doeleinden 

kiezen, naar geäigende middelan zoeken, vervolgens konkrset aangeven 

welke personele en materiale voorzieningen nodig zijn, en tenslotte een 

strategie en fasering voor de uitvosring opstellen. Dit plan jordt 

niet door de betrokkenen zelf opgesteld, maar door deskundige 
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buitenstaanders; hier ie sprake y/an een 'meesterplan' (3B). Met rang

schikt alle onderdelen binnen een alomvattend overzicht over het geheel. 

Het ωil geen deeloplossingen of incidentele veranderingen, maar de to

taliteit aanpakken. Daarbij schrikt men niet tarug voor een radikale 

nieuubouu, die breekt met de traditie en de bestaande toestand. Geen 

Donder, dat het plan dan ook meer kijkt naar de zaak zelf dan naar de 

bestaande personen met hun feitelijke mogelijkheden, gevoelens en weer

standen. Een meesterplan is nu eenmaal veeleer zaak- dan persoonsge

richt (39). 

Uaarom kiest men voor deze veranderingsstrategie? Is dat een bewuste 

keuze geweest? Neen, want plannen maken uas in de laatste decennia 'en 

vogue'. Het uas een typische aanpak in het bedrijfsleven en bij de 

ruimtelijke ordening om noodzakelijk geworden veranderingen door te 

voeren· Vele producerende en dienstverlenende organisaties ondergaan 

in die tijd processen van fusie en schaalvergroting. Door middel van 

grotere efficiency willen deze bedrijven hun institutionele toekomst 

veilig stellen en hun organisatie stroomlijnen. Het maken van een toe

komst- of struktuurplan werd in dat milieu gezien als een voor de hand 

liggend middel om de organisatis te vernieuwen. En de kerk wil in dit 

opzicht niet achterblijven (40). 

daar deze plannen richten zich allereerst op de reorganisatie van het 

instituut. Het organisatieaspekt van de kerk staat erin op ds voor

grond en aan de theologische inhouden (kerkvisie, evangelische boodschap 

s.d.) wordt meestal geringe of slechts formele aandacht besteed. Zulke 

plannen worden bij voorkeur opgesteld door kerkelijke besturen of funk-

tionarissen, zodat ds niet-ambtalijke gelovigen weinig voor het voet

licht treden als dragers van deze plannen. Dat is ook zo bij het PPBA, 

zoals we in de volgende paragraaf zullen zien. Kortom: met de keuze voor 

het maken van een plan is gekozen voor een uitermate rationalistische 

(41), ja technokratische veranderingsstrategie (42). 

Deze technokratische aanpak is een operatie van bovenaf. Het meester

plan wordt opgesteld in opdracht van de bisschop en tot hem richt zich 

in eerste instantie het advies. Bovendien staat de konklusie, namelijk 

strukturele eenheid van de binnenstadskerk, tevoren reeds vast. Het 

totaal-plan komt niet tot stand met inspraak van de betrokkenen noch 

biedt het alternatieve beleidsvoorstellen voor een demokratische be

sluitvorming. Evenmin is het een samenvoeging van meerdere deelplannen, 

die met de betrokkenen of toekomstige uitvoerders zijn uitgewerkt. Het 
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ia ook да п 'praatplan", want ala het in beraad uordt gebracht heeft 

het zijn definitieve vorm en redaktie reeds gekregen. Het plan ia van 

bovenaf gedropt als sen zaak van de bisschop an de plannenmakers· Da 

uitvoering zal uituijzan of het dit ook blijft. 

Maar zijn ar dan niet vela bazuaren tegen een dergelijke procedure voor 

kerkelijke verandering? Ia een technokratische en rationalistische aan

pak mei zo geschikt om kerkelijke vernisuuing te Ьвыегк п? Gooit een 

radikale niaumbouu niet al te snel het erfgoed van da kerkelijke tra

ditie overboord? Zijn er in de binnenstad niat nog vele gelovigen voor 

uie het parochiesysteem goed funktioneert? Het bisdom heeft zelf be

zwaren tegen het plan. Het spreekt te weinig over da evangelische 

boodschap, dis ds kark heeft ts verkondigen; de theologische fundering 

is zuak. Ook het begrip citykerk blijft volgens de stafadviseurs vaag 

en da relatie tusaan bisschop en citykerk is niet duidelijk. Daarbij 

heeft de staf weet van de iiieerstanden, die de procedure aan da basis 

heeft opgeroepen. Om theologische en strategische radenen had het bis

dom aan beroep kunnen doen op de volk-Goda-ekklesiologie om da planning 

van bovenaf af ta mijzen. daar dat doet het bisdom niet. 

Welke zwaarwegende radenen heeft da staf dan om de zaak toch ta aan

vaarden? Deze moeten wederom gezocht warden in da kritieke kerkelijke 

situatie. Het kerkelijk apparaat in de binnenstad eist een spoedige 

reorganisatia an centralisatie, en deze kan man niet van onderop ver

wachten. Oe veraiata centralisatie roept om een machtscentrum, van 

waaruit van bovenaf de autonomia van da pastorale installingen door

broken kan warden. De zaak slaapt al te lang an de noodzaak tot interne 

kerkelijke sanaring uit zich steeds meer in de benarde financiële toe

stand. Daarom zat het bisdom alle mogelijke an reële bedenkingen tegen 

da procedure buiten spel an ziet het weinig heil in aan autonome insti

tutionalisering (43). Want in dit geval zou het initiatief in hoofdzaak 

genomen worden door de betrokkenen zelf. Nu kiest het bisdom voor een 

anticiperende institutionalisering, waarbij hat initiatief gedragen 

wordt door een machtscentrum, mat da verwachting dat hat na enige tijd 

da steun zal krijgen van bredere kringen uit da kerkelijke basis. Da 

staf is het eens met de werkgroep die in de inleiding op het РР А zegt: 

"Vanaf het begin heeft de werkgroep haar taak...gezien... in een 
kraatisva arbeid, in het op gang brengen van aan proces van oobouw 
an zoeken naar nieuwe strukturen. Daartoe kunnen twee wegen bewan
deld worden: man kan een plan ontwerpen, an dit als het ware van 
buitenaf in brengen. Men kan ook via methodieken van gemeenschaps-



92 

opbouii/ ап піеиы opzet, п пі иш aanpak van onderop latan en 
doen groeien, met inschakeling en aktivering van alle betrokkenen. 
Deze laatste benadering lijkt voor hst opstellen van herstrukture-
ringsplannen de meest geschikte. Zij is echter zeer tijdrovend en 
vraagt een intensieve begeleiding. Oe vraag is achter, of deze 
methodiek in de gegeven situatie haalbaar uas en verantwoord: het 
gaat hier allereerst om kerkgebouwen, waar de gehele stad bij be
trokken is, niet alleen de beuoners van de binnenstad; vervolgens, 
verschillende pogingen om van onderop tot een oplossing te komen, 
waren al mislukt of zeer moeizaam gebleken; tenslotte: ds situatie 
van de kerk in de binnenstad is zo kritiek, dat het niet verant
woord uas een beslissing nog langer uit te stellen. 
Door de werkgroep is daarom de eerste weg bewandeld...." (44) 

Maar het plan blijft daarmee allereerst een zaak van het bisdom en de 

werkgroep, en niet van de betrokken pastores en gelovigen, onder wie 

ernstige bezwaren leven tegen de diagnose en de oplossing van het plan 

en weerstanden tegen de planningsprocedure. Als dit in de fase van ont

staan al zo is, kan men weinig hoop koesteren op de uitvoering van dit 

plan, immers voor de realisering ervan is men immers hoe dan ook aange

wezen op da vrijwillige medewerking van de basis, an de huidige dragers 

van het plan -vooral de werkgroep en het bisdom- zullen juist niet de 

uitvoerders ervan zijn. Plet de aanvaarding van het plan acht de werk

groep haar taak beëindigd, en het bisdom toont zich nu reeds een weinig 

aktieve en leidende instantie. Uordt dit plan een 'niemandsplan', alleen 

gearagen door hem, die van het bisdom de taak krijgt dit plan ten uit

voer te brengen? Oe eerste fase van realisering zal hst uitwijzen. Naar 

voordat wo deze in het volgend hoofdstuk ondor de loep nemen, onder

zoeken we in een laatste paragraaf de inhoud van het PP8A. 

PARAGRAAF V. DE INHOUD VAN DE VERANDERING. 

De interne problemen van de kerkorganisatie bepalen niet alleen de ver

anderingsprocedure, maar kleuren ook de inhoud van het plan. 

Van een pastoraal ontwerp mag men naar onze mening het volgende ver

wachten. Ten eerste, dat het met behulp van theologische inzichten uit

voerig aandacht besteedt aan de inhoud van het funktioneren resp.aan 

de funkties van de kerk, en dat het nieuwe funkties en taken van de 

kerk theologisch en inhoudelijk omschrijft. Ten tweede, dat het priori

teit geeft aan de doeleinden, daarop da institutionele en organisatori

sche middelen afstemt, en de keuze van deze middelen ook theologisch 

motiveert. Ten derde, dat er een kongruentie bestaat tussen de gekozen 

kerkvisie en de konkrete voorstellen. 
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Aan deze drie venuachtlngan baantuoordt het PPBA niat of slechts tan 

dele. Theologische Inzichten spelen in het plan een geringe rol. De 

plannenmakers geven slechts een summiere omschrijving van de evange

lische boodschap, de inhoudelijke doelstellingen an de kerkelijke ta

ken van de nieuwe citykerk. Daarentegen schenken zij veel aandacht aan 

de bestaande kerkstrukturen an de nieuua kerkelijke organisatie, die 

echter geen van beide theologisch uorden doorlicht. Voorzover kerk-

koncepten in het plan eon rol spelen, valt er een diskrepantie te kon

stataren tussen de ekklesiologische uitgangspunten en de konkrete voor

stellen. 

Oeze beweringen zullen tue in het nu volgende nader toelichten en aan

tonen aan de diagnose en de oplossing in het PPBA. Ш beginnen met da 

wijze waarop het plan de situatie diagnostiseert. 

1. Da diagnose. 

Het eerste hoofdstuk van het PPBA analyseert het funktioneren van de 

binnenstad (45). Oeze vervult een city- en uoonfunktie. Beide hangen 

ten naubista met elkaar samen. De cityfunktie treedt het meest op de 

voorgrond. De city is een marktplaats van sociale aktiviteiten. Het 

interaktieproces op de citymarkt en de werking die daarvan uitgaat 

naar de rest van de stad en omgekeerd worden door het plan omschreven 

met de termen 'citygebeursn' en 'cityfunktie'. Daarbij maakt het plan 

geen duidelijk onderscheid tussen het gebeuren zelf an de werking die 

ervan uitgaat (46). 

Het marktgebeuren wordt alleen formeel omschreven. Het. PPBA analy&aert 

niet de inhoud van de sociale aktiviteiten, die op da amsterdamse city-

markt plaatsvinden. Ue horen niat met welke vragen de citygangers naar 

het centrum komen en evenmin welke waarden en Objekten daar te koop 

zijn. De handelende personen op de citymarkt worden ook niat onder

scheiden naar subgroepen en Subkulturen. 

Na deze formele beschrijving van de citymarkt volgt ar geen theologi

sche beoordeling van wat ar op die markt plaatsvindt. De city wordt 

niet geïnterpreteerd in het licht van het evengelie. 

Varder heeft het plan meer oog voor de homogeniteit dan voor de diver

siteit van de cityaktiviteiten (47). Sprekend over 'de' cityfunktie 

suggereert het, dat van alle aktiviteiten een gelijksoortige werking 

uitgaat, en wanneer het later zegt (48), dat de citybezoekers alian 

'warmte, geborgenheid, leven' zoeken, wordt aan een formele samenhang 
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van zeer heterogene verschijnselen ongemerkt een gelijke inhoudelijke 

vulling gegeven. Doordat alle aktiviteiten iiiarmte en geborgenheid bie

den, zouden zij als het иаг een homogene eenheid vormen. 

Het is echter de vraag, of de binnenstad -meer dan een ander stadsdeel-

getypeerd kan uorden door de eenheid van verschijnselen (49). Inderdaad 

valt een zekere samenhang niet te ontkennen. Maar de verscheidenheid 

en gespecialiseerdheid, de onderlinge konkurrentie en kompetitie zijn 

juist voor de citymarkt meer typerend. Oe samenhang is een symbiose: 

een elkaar ondersteunen maar ook interfereren van op zich zelfstandige 

en ongelijksoortige komponenten. En die symbiose van zeer heterogene 

cityverschijnselen lijkt eerder minder dan meer reden te zijn tot 

strukturele integratie van de pastorale dienstverlening. In vergelij

king met andere stadswijken vertoont juist het centrum de grootste 

verscheidenheid aan funktiea en aktiviteiten. 

Gezien de kerkelijke situatie, maarin het РР А is ontstaan, komt de 

eis tot strukturele eenheid vooral voort uit de noodzaak om de paro

chiegrenzen op te heffen en niet zozeer uit de sociale struktuur van 

de binnenstad als city. In het citygebeuren en dS cityfunktie zoekt 

het PPSA de eenheidsfaktor, die het nodig heeft om de eis van struk

turele eenheid van het pastorale apparaat te adstrueren. De tevoren 

vastliggende konklusie kleurt reeds de waarneming van de situatie. Uas 

het plan geschreven vanuit de situatie, dat de kerk in de binnenstad te 

zeer een homogene eenheid uas, dan hadden de plannenmakers in het city-

gebeuren minstens evenveel argumenten gevonden om de noodzaak van plu

riformiteit en decentralisatie aan te tonen. 

Het tweede hoofdstuk van het PPBA onderzoekt het funktioneren van de 

kerk in de binnenstad (50). Hier uorden hoofdzakelijk de strukturele 

aspekten geanalyseerd, vooral van het pastoraat. Van een inhoudelijke 

analyse kan moeilijk gesproken uorden. De pastorale dienstverlening 

wordt niet geëvalueerd vanuit de inhoudelijke doelstellingen daarvan, 

en de toetsing geschiedt evenmin door de feitelijke resultaten van het 

pastorale uerk te vergelijken met beoogde resultaten. Oe analyse blijft 

staan bij de organisatorische kaders van de zielzorg. Het gebrek aan 

onderlinge samenuerking wordt als reden van de dysfunktionaliteit van 

de kerkelijke dienstverlening aangevoerd. 

Het funktioneren van de kerk uordt negatief beoordeeld, omdat de kerk 

geen aansluiting vindt bij de uereld van de city, en niet, omdat ze 
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-om diazalfds raden- hat avangelia in da uag zou staan. Plat andera 

moorden, ook hat funktionaran van da kaxk wordt niet vanuit inhoude-

lijk-thaologischa kriteria beoordeeld. 

Da diagnose van het PPBA zoekt de diepste.oorzaak van de dysfunktio-

naliteit der kerk in uat G.tilintar heeft aangeduid als 'the suburban 

captivity of the churches'. Hat plan interprotaert (51) deze term van 

Uinter als een bepaalde pastorale benaderingeuijza, waardoor alleen 

groepen worden bereikt, die nog institutioneel, hierarchisch en ter

ritoriaal 'grijpbaar' zijn. Aan de juistheid van deze stelling valt 

beslist niet te tuijfelen, ook al mordt die in het PPBA niet hard 

gemaakt, want het plan analyseert niat de feitelijke en de geiuensts 

klientèle van de kerkelijke dienstverlening. 

De term 'suburban captivity' wordt achter in het PPBA in een andere 

betekenis gebruikt dan deze door Uinter is bedoeld. Bij hem duidt de 

term op het uiegtrekken van de kerken uit de stad. Plet de 'neu middle 

class' uit de blanke bevolking zijn de grote protestantse kerkgenoot

schappen uit de amerikaanse binnensteden geëmigreerd naar de suburbe. 

In de amaterdamse city daarentegen is de r.k. kerk gebleven, en in 

kwantitatief opzicht wel zo omvangrijk, dat ze mat betreft het paro-

chiepaetoraat aan surplus aan aanbod heeft. Uál kan men met b/inter 

zeggen, dat ook in Ameterdam het kerkelijk aanbod niet is aangepast 

aan het stedelijk leefpatroon, ñaar hier niat, omdat da kerk zich zou 

identificeren met de nieuue middenklassen an zich zou konformeren aan 

hun verwachtingen, zoaxs dat met de grote amerikaanse kerken in de 

suburbs het geval is. Daarom ia hst onjuist de term 'suburban capti

vity' te gebruiken, om de dysfunktionaliteit van da parochias ta ver

klaren. Uinter zelf ziet juist in de r.k. geografisch verankerde 

parochie, die als pastoraal з г ісв—station gaat opereren, een moge

lijkheid om ds suburban captivity te doorbraken! (52) 

Naar onze mening moet de dysfunktionaliteit van de binnenstadsksrk 

verklaard worden uit een gebrek aan nieuwe externe doelen en aan kon-

takt met nieuwe publieken in een pluralistische city (53). 

2. Oe oplossing an de weg daarheen. 

Niet alleen de diagnose, maar ook de oplossing die het PPBA voorstelt 

(5A), wordt gekleurd door de karkelijke organisatiaproblemen. 

Ш ік zijn de uitgangspunten, van waaruit het plan naar aen oplossing 

zoekt? De theologische basiskonceptis van het plan is samen te vatten 
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met de stelling: "De taak van de kerk dient αρ te lichten uit de kon-

frontatie van deze tuee gegevens: de tekenen des tijds te doorzoeken 

en deze in het licht van het evangelie te interpreteren." (55) Oeze 

omschrijving van de taak der kerk ligt geheel in de lijn van de ekkla-

siologis van Vatikanum II, zoals deze is verwoord in de konstitutie 

Gaudium et Зраз en Lumen Gentium. (56) Daza theologie ziet de heden

daagse wereld, in ons geval de amsterdamse city, als een '-teken des 

tijds', dat door de gelovigen onderzocht en doorleefd moet uorden, om 

zo te ontdekken, hoe zij er krachtens het evangelie op in kunnen gaan. 

(57) De kerk fungeert als intermediair tussen de wereld en de evange

lische boodschap. Oeze kerkelijke taak rust op alle christenen, op 

ieder volgens zijn eigen verantuoordelijkheid. 

In vergelijking met de uitvoerige analyse van de amsterdamse city 

spreekt het PP8A opvallend uieinig over de andere pool van de relatie: 

de boodschap van het evangelie. Het rapport beperkt zich tot enkele 

korte formuleringen over de taak van de bemiddelaar tussen beide: de 

kerk. OB abstrakte en formele termen die het dan gebruikt, expliciteren 

niet de inhoud van de boodschap en van de kerkelijke taak. Ook wordt 

niet aangegeven op uie de dienst van ds kerk zich precies richt en door 

wie zij iijordt verricht. Het plan ziet de kerk als dienstverlener aan de 

city, en dat is een funktionele relatie. Daarbij worden echter niet de 

inhoud van die pastorale dienst en de deskundigheid die daaraan moet 

beantwoorden nader omschreven. Uel morden er later in het olan struk

turen aangegeven, waardoor de kerk volgens de plannenmakers 'kan zijn 

wat ze moet zijn en doen wat ze moet doen', doch zonder dat vooraf ge-

konkretiseerd is wat ze moet zijn en doen, en waarom. 

Het rapport spreekt dus bij voorkeur over de kerk als sociale organisa

tie en over haar strukturen. Dat deze kerkelijke organisatie de insti

tutionalisering is van het kerk-zijn in strikt theologische zin blijft 

in het plan goeddeels buiten beschouwing. Het wordt als vanzelfsprekend 

verondersteld. Zo stelt het РРЭА in zijn uitgangspunten wel, dat een 

nieuwe kerkelijke struktuur alleen recht van bestaan heeft, als daar

door de Geest vrij komt. Maar later bij de beschrijving van de city-

kerkstruktuur wordt niet aangegeven voor welke Geest deze struktuur 

ruimte wil scheppen. 

De konkrete oolossino zoekt het plan in de strukturele eenheid van de 

binnenstadszielzorg. Centrale leiding, samenwerking en overleg zijn de 
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voorwaarden woor aan totaal-aanbod van da kerk aan da city. Het ΡΡΘΑ 

noemt drie funktiee voor het paatoraat. Bij hun konkretisering wordt 

niet hun inhoud nader aangegeven, ыві de wijze waarop ze geatruktu-

reerd zullen worden. Zo komt ondanks het pleidooi voor afwezigheid 

van inatitutionele signatuur toch aan zwaar accent te liggen op de 

organisatorische vormgeving van de drie sekties en hun interne koör-

dinatia binnen de citykerk. 

Daarbij zij opgemerkt, dat de driedeling in sekties min of meer uit de 

lucht komt vallen, b/ant het blijft onduidelijk, hoe deze sekties en 

hun funktiea zich verhouden tot de eerder in het plan genoemde woon-

an cityfunktie van de binnenstad en hoe deze sekties korresponderen 

aan de theologische funktiea die de kerkelijke eenheid beuerken, te 

weten: verkondiging, viering en dienst. (58) Ze vormen eerder, zo 

lijkt het, een koördinatia ven reeds bestaande vormen van binnenstade-

zialzorg. In ieder geval speelt de interne eenheid van da zielzorg bij 

de strukturering een belangrijker rol dan de externe gerichtheid op de 

city. 

Door de aandacht voor de strukturele eenheid heeft het РР А nauwelijks 

oog voor de inhoud van de konkrete kerkelijke taak. Om dezelfde reden 

zijn de woon- en cityfunktie der binnenstad bij de oplossing uit het 

gezichtsveld verdwenen. Ondanks de intentie van de plannenmakers de 

kerk beter af te stemmen op de city, ontkomen zij niet aan het dilemma 

tuasen bestaande parochiestrukturen sn nieuwe citykerkstrukturen. Dit 

heeft tot gevolg, dat de beschrijving van da citykerk meer bepaald 

wordt door sen polariteit tan opzichte van da autonome parochies dan 

door een gerichtheid op ds binnenstad п op de inhoudelijke doelen van 

de kark. 

Zo zian we, dat in het plan -zoals in het gehele proces- de zorg voor 

het kerkelijk instituut, en het voortbestaan ervan, sen belemmering is 

voor de zending van de kark in de wereld. (59) Flat andere woorden» de 

aandacht voor de 'survival goals' verhindert het nastreven van 'mission 

goals', hoezeer de plannenmakers ook de 'mission goals' der kerk willen 

dienen. (60) Hat valt immers ernstig te betwijfelen, of da dynamiek van 

de binnenstad in da aerata plaats vraagt om een nieuwe strukturering 

van de kerk. De cityvorming vraagt o.i. eerder om nieuwe kerkelijke 

doelen. (61) En de bepleite afwezigheid van een institutionele signa

tuur wordt naar onze mening earder bewerkt door nieuwe inhoudelijke 

takan dan door nieuwe strukturen. Want alke strukturering betekent 
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stabilisaring an konaolidering. О aanhaid van da kark moat echter niât 

allaraerst gezocht uiordan in aan eenheid van struktuur, maar in aan 

gamsenschappalijka inspiratie an zanding. (62) 

Bij ds beschrijving van de citykerk in het plan krijgen de organisato

rische en personale middelen alle aandacht, zoaat minstens de indruk 

wordt gemakt, dat de citykerk vooral zal bestaan uit karkalijke made-

uerkers. De gelovigen zonder kerkelijk georganiseerde funktia blijken 

meer objekt dan subjekt van pastoraat te zijn. In de fasering dis het 

plan voorstelt treedt eveneens da reorganisatie van de personele an 

materiele middelen sterk op de voorgrond. De verandering naar de ge-

iijenste citykerk als procesmatige ontuikkaling voor alla bij de city-

kerk bstrokksn gelovigen en de emotionele, intentionele en aktiekomoo-

nanenten, die deze verandering beïnvloeden, blijven zo goad als onbe

sproken. Het plan is vooral een struktuurplan en niet een plan tot 

aktia en mentaliteitsverandering. 

De exklusisve aandacht voor de organisatorische eenheid van het pasto

rals apparaat verklaart, waarom het plan zouiel bij ds analyse als bij 

de oplossing haast alleen over ambtsdragers en kerkelijke medewerkers 

spreekt en de niet-ambtelijke gelovigen goeddeels buiten spel staan. 

De citykerk is meer een sameniijerkingsvarband van kerkelijke funktiona-

rissen dan een gemeenschap van gelovigen, taruiijl de theologische 

basiskonceptie toch de verantuoordelijkheid van ds gehele kerkgemeen

schap voorop stelt. Op deze diskrepantie tussen uitgangspunt en uit-

uterking komen uie nog terug. 

Iiie konkluderen, dat zouel de diagnose als ds oplossing in het plan ge

schreven zijn vanuit het parspektiaf van de kerkelijke organisatie met 

haar strukturele an financiële problematiek. De inhoudelijke an rela

tionele aspekten van de kerk spelen een zeer bescheiden rol in het plan. 

Die geringe rol van da theologie vraagt om een nadere verklaring. 

3. De bescheiden rol van de theologie 

Het pluralisme in de samenleving heeft niet alleen gevolgen voor ds 

kerkelijke strukturen, maar ook voor da inhoud van de kerkelijke bood

schap. dat de пі иш strukturen moet ook de boodschap орпі иш geformu

leerd morden voor de pluralistische situatie, uaarin deze boodschap 

meerklank hoopt te vinden. (63) Uil de kerk adekmaat beantmoorden zomel 

aan haar omgeving als aan haar doel, dan moet struktuurverandering ge-
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paard gaan met san herformulering van da karkalijks boodschap en zen

ding. En juist op dit punt ontdekten ыа in het PPQA een grote lakune. 

•e theologie speelt in het plan zalf, evenals in da varanderingsproca-

dure, een zeer geringe rol. 

Die bescheiden rol van de theologie in een pastoraal plan wekt veruion-

dering, dit te meer, daar hat theologisch denken zich de laatste de

cennia intensief heeft bezig gehouden mat de herformulering van de 

evangelische boodschap en de kerkelijke taak in aan veranderende uereld« 

Het volstaat te uiijzen op de rapportan van de wereldraad van kerken, de 

teksten van het tueede vatikaans koncilie en de na-vatikaanse akkleaio-

logie om duidelijk te maken, hoezeer de taak der kerk in de huidige 

uareld voorwerp was van theologische denkarbeid. (64) Ook de uitgangs

punten van het PPBA liggen in deze lijn, en zij verraden, dat da plan

nenmakers op de hoogte zijn van de recente theologische stromingen. De 

bescheiden rol van de theologie in het PPBA is dus niet uit een gebrek 

aan informatie in deze te verklaren. 

Een tueede hypothese is, dat de uerkgroep theologische diskussiss over 

kerkkoncepten bewust wilde vermijden, om te voorkomen, dat bepaalde 

traditionele kerkbeelden als ideologie gehanteerd zouden worden ter 

legitimatie van da parochiële autonomie. Oeze kerkopvattingen zouden 

dan da noodzakelijk geachte strukturala integratie ernatig belemmeren. 

(65) Uit de bronnen van weerstand tegen het plan moge gebleken zijn, 

dat dit gevaar inderdaad reëel was. (66) dat andera woorden, uit kerk

politieke overwegingen worden de theologische inhouden naar de achter

grond geschoven. Oeze hypothese is niat onwaarschijnlijk. 

Echter, de eigenlijke reden, waarom het plan niet toekomt aan het om

schrijven van de inhoudelijke doelstellingen van de citykark, moet naar 

onze mening gezocht worden in de aard van da theologie, die als uit

gangspunt wordt genomen. Volgens de teken-des-tijds-theologie licht de 

taak van de kerk op uit de doorleefde wereldse situatie, die in het 

licht van het evangelie wordt geïnterpreteerd. Uat betreft de inhoud 

van de bijbelse boodschap betekent dit, dat theologie en kark'niet 

vooraf kunnen formuleren wat bijvoorbeeld bijbelse waarden als vrede en 

gerechtigheid in de amstsrdamse binnenstad prscies inhouden. Idat in de 

Jordaan of bij de metrobouw achte vrede en ware gerechtigheid is, valt 

pas te ontdekken in die konkrete situaties, met de betrokkenen en vanuit 

hun levensvragen. Bijgevolg zullen in aan andere situatie de geloofs

waardan ook anders geformuleerd warden. Dit heeft tot gevolg een pluri-
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f ormi teit van geloofsopvattingen п konkrete kerkelijke taken, die niet 

v/ooraf in een pastoraal plan vastgelegd kunnen morden. Die pluriformi

teit groeit van onderop, vanuit de verschillende situaties. Daarom 

beperkt zich het РР А tot algemene en formele omschrijvingen van de 

inhoudelijke taak der kerk. 

Intussen heeft de minimale rol van de theologie enige zuaaruichtige 

gevolgen, namelijk een drietal kontradikties tussen theorie en prak

tijk en het gemis van een kritische instantie ten aanzien van de kerk 

en de binnenstad. 

Allereerst deze diskrepantie: als de teken-des-tijds-theologia niet in 

staat is vooraf konkrete inhouden te formuleren, dan zeker niet een 

konkrete struktuur en organisatiepatroon, die beide op deze inhouden 

moeten zijn afgestemd, maar juist als het over de organisatie gaat, 

uiordt het plan uitermate konkreet en praktisch! Bovendien: als de 

taken-des-tijds-theologia de pluriformiteit van inhouden en taken als 

uitgangspunt neemt, wordt het zeer onuaarschijnlijk, dat deze pluri

formiteit gediend is met een vooraf gegeven strukturele eenheid en 

centralisatie. 

Op de tweede plaats valt er een friktie te konstateren tussen deze 

theologische uitgangspunten en de planningspraktijk. Uanneer de taak 

van de kerk ontdekt moet worden in de doorleefde situatie, dan zal ook 

de planning allereerst dienen te geschieden van onderop. De theologi

sche grondkonceptie pleit daarom voor een planning vanuit de basis en 

in nauwe relatie met de betrokkenen; zij geeft de voorkeur aan een 

autonome institutionalisering. (67) Ds theorie kiest dus voor een demo

kratische planning van onderop, de praktijk van het РР А laat echter 

een planning van bovenaf zien. 

Ten derde uijzen de ekklesiologische inzichten op een kerkvisie, die 

alle nadruk legt op de kerk als gemeenschap van alle gelovigen. De 

citykerk daarentegen treedt in het plan naar voren als een kerkelijk 

service-instituut. Op theoretisch nivo formuleren de plannenmakers een 

ander karkmodel dan zij in de praktijk hanteren. Het verschil tussen 

beide modellen wordt door Peters en Kabel (6 ) als volgt omschreven. 

Kerkelijk service-instituut: "de kerk of liever de denominatie verzorgt 

via plaatselijke vestigingen een religieus aanbod...op de levensbe

schouwelijke markt, waarvan klienten op vrijwillige en vrijblijvends 

basis gebruik maken, voor zover ze daar behoefte aan hebben. Dit aanbod 

wordt verzorgd door gekwalificeerde bedienaren van de kerk. (69) Kerk 
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als gemsenschap" is het model van een groep mensen, die uanuit een

zelfde evangelische inspiratie een gemeenschap vormen en als gemeen

schap een opdracht hebben in de uereld." "Hisr overheerst de gamean-

schapsidee volledig ds idee van een srvice-instituut, waarvan de ge

lovige mens als klient min of meer vrijblijvend gebruik kan maken. 

Oe verkondiging van da blijde boodschao is primair gemeenschapstich-

tend en engagerend, terwijl in het model van de service-organisatie 

hst evangelie primair als heilvol en zingevend voor individuele mensen 

wordt aangeboden. Niet de gekualificeerde bedienaren van het instituut 

zijn hier de oragars van de evangelische opdracht tot verkondiging, 

maar de gemeenschap als geheel, zowel priesters als leken." (70) 

Ean ander gevolg van de gebrekkige rol der theologie is het ontbreken 

van de evangelische boodschap als kritische instantie tan aanzien van 

de kerk en de binnenstad. In de beschrijving van de relatie avangelie-

binnenstad komt de eerste pool, het evangelie, onvoldoende ter sprake. 

Het plan spreekt in hoofdzaak over de relatie kerk en binnenstad, 

taruijl bij de konkrete oplossing ook de laatste goeddeels uit het 

gezichtsveld is verdwenen. Hier vindt allereerst san al te snelle 

identifikatie plaats tussen evangelie en kerk, waardoor elka empirische 

gestalte van ds kark al zonder maar als pure schepping van da Geest be

schouwd dreigt te worden. Dit 'ekklasiologisch monofysitisme' (71) 

heeft tevens tot gevolg, dat vergeten wordt, dat evangelie an binnenstad 

ook nog langs anders wegen dan via da r.k. citykark oo alkaar betrok

ken zijn. Gaandeweg wordt da kark in het plan niet meer de bemiddelaar 

tussan avangelia en city , maar een sociale organisatie dia op zoveel 

mogelijk terreinen van da city struktureal aanwezig wil zijn. En door

dat de kerkorganisatia de aandacht afleidt van da bijbelse boodschap, 

die de oorsprong an de toekomst van de kerk is, bijt het plan zich 

vast in het organisatorischa haden van het kerkinstituut. Bijgevolg 

treedt da kerk in het plan naar voren als een statisch instituut en 

niet als een historische beweging an dynamisch levende geloofsgemeen

schap. Het is een kerk zander historisch en eschatologisch parsoak-

tiaf. (72) 

Het ontbraken van een eschatologisch perspaktiaf heeft ook tot gevolg, 

dat het plan aan kritische instantie mist tan aanzien van de binnen

stad. In da diagnose van de city wordt hat feitelijk funktioneren 

daarvan zonder meer geaffirmeerd. Dit optimisme ten aanzien van da 
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moderne city ia theologisch niet geheel houdbaar. (73) Idant het heeft 

geen oog voor de strukturen en situaties in de binnenstad, die de be

vrijding van de mens verhinderen, hem integendeel aan banden leggen en 

vervreemding oproepen. Omdat het plan uiteindelijk meer de kerkorgam-

satie dan de city uil veranderen, let het niet op de onheilsmomenten 

in de binnenstad en worden deze niet kritisch-theologisch belicht. 

De genoemde diskrepanties en het ontbreken van een kritische instantie 

laten nogmaals zien, hoezeer de eisen van de kerkorganisatie de theo

logische inzichten onderdrukken en uitschakelen. 

BESLUIT. 

Zowel het Kaski-rapport als dat van de kommissie Duindam hadden de nood

zakelijke reorganisatie van de kerk in de binnenstad gekonstateerd. In 

ds oplossing van het Kaski-rapport uiordc alleen nog maar gedacht aan 

een reduktie van het kerkelijk apparaat: sluiting van enige kerkgebou-

uen en opheffing van de daarbij behorende parochies. Het rapport van 

de kommissie Duindam blijft niet staan bij organisatorische kuestios. 

Onder de vraag naar een andere kerkstruktuur ligt immers de vraag 

naar het doel en de inhoud van het pastoraat. Het rapport looot achter 

over twee sporen. Uitgaande van de volk-Gods-ekklesiologis pleit het 

theologisch gedeelte voor een pluriforme en gedecentraliseerde kerk

opvatting, waarbij de kark zich geheel in dienst stalt van het komende 

Godsrijk. Het praktische gedeelte soreekt daarentegen over de noodzaak 

van bestuurlijke centralisatie en organisatorische eenheid. Reeds in 

dit rapport is niet duidelijk, hoe kerkvisie en kerkstruktuur net el

kaar in overeenstemming zijn, laat staan om elkaar vragen. 

Deze diskrepantie heeft gevolgen voor de toekomst. Het Pastoraal Plan 

Binnenstad gaat immers vooral verder op het praktische spoor en stelt 

de kerkelijke eenheid in dienst van de centrum-funktie van de binnen

stad. Voorzover het plan aandacht schenkt aan de inhoud van de kerke

lijke taak ontmoeten we gelijksoortige diskrepanties tussen theologische 

theorie en kerkelijke strukturermgsprakti jk. 

Het gehele proces laat zien, hoe sterk de organisatorische problemen 

van de kerk de inhoud van de veranderingen bepalen, zelfs in een zo 
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deskundig л kreatief plan als het PPSA; en niet alisen de inhoud, uiant 

ook de onderlinge relaties en de planningsprocedure worden stark beïn

vloed door de interne problemen van de kerkorganisatie. 
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HOOFDSTUK IV. EEN PLAN ПОЕТ REALITEIT WORDEN. 

Inleiding. 

Zoals hat aerata hoofdstuk in hat darde is harschreuan in analytische 

en interpretatieve katagonaan, zo gebeurt dit hier met da periode van 

opbouw van de citykark. 

Mat het bisschoppelijk besluit over het PPSA uordt da opdracht gegeven 

tot uitvoering van het plan. Zoals in het rapport aangeduid, zal deze 

uitvoering meerdera fasen omvatten. (1) Aan de oficíele oprichting 

van de citykark zal aan eerste periode van voorbereiding vooraf gaan 

(2). Deze tüordt in dit hoofdstuk onderzocht. 

Deze voorbereidingstijd heaft het karakter van aan uervinqs- an rnobili-

satiaprocea. In daze fase moetan personen en groepen bereid gevonden of 

ertoe gebracht uorden, dat zij zich gaan inzetten voor da veruerkalij-

king van het plan. Tevens zullen die personen en groepen moetan komen 

tot een gezamenlijk straven tot uitvoering van het PPBA. Oat mil zeggen, 

de betrokken participanten mosten een overeenstemming in waardan an op

vattingen bereiken, een eensgezindheid in houdingen en baueegredenen 

ten toon spreiden, en samen een pastoraal beleid kiezen, dat hun akti-

viteiten op elkaar afstamt. Daarbij zal dit gemeenschappelijk streven 

erop gericht dienen te zijn, datgene te realiseren wat in blauwdruk 

voorhanden is: het pastoraal plan binnenstad. 

Uit de beschrijving van da oobouw van de citykerk blijkt, dat hat wer-

vinga- en mobilisatieproces uiterst moeizaam verloopt. Ĵa hetgeen we 

gezien hebben in het vorige hoofdstuk ligt dat ook voor de hand. liiant 

het PPBA is nu niet bepaald een plan, dat door grota groepen katholie

ken met enthousiasme wordt binnengehaald. Hat wordt niet gedragen door 

da kollaktiviteit van pastoras an gelovigen dar binnenstad. Daarbij 

zijn het vooral de tegenstanders, niat de voorstanders, van het plan 

die aktief worden. Het besluit van de bisschcp tot aanvaarding an uit

voering van hat PPBA vertolkte zeker niet een algemeen en vurig ver

langen. Het ligt dus in de lijn der verwachting, dat de oppositie en 

weerstand tegen het plan blijven bestaan an een remmende werking uit

oefenen op de uitvoering ervan. 

Plannen maken an met plannen instemmen is iets heel anders dan daze 

plannen uitvoeren. (3) Idant wanneer de realisering van aen plan in de 
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praxis aan de betreffend?! konkrete eisen gaat stallen en vraagt de 

vertrouwde handeluijzen en status quo vaaruel te zeggen, dan komen dia 

idealen voor de betrokkenen meestal in een ander licht te staan. Niet 

iedereen, die in theorie een plan aanvaardt, zal in de praktijk ook 

een uerkelijke drager zijn van de uitvoering van zo'n plan, zeker niet, 

als het gaat om een plan, dat door anderen is opgesteld. Ideeën hebben 

de neiging zich te blameren, uanneer ze gerealiseerd worden. Een 

ideaal, dat werkelijkheid moet morden, dient zich te inkarneren in 

een konkreet gegeven situatie, dia steeds een zekere meerbarstigheid 

vertoont en zich nooit geheel konform het gestelde ideaal laat omvor

men. (4) 

Maar ook afgezien daarvan, is er steeds een dialektische spanning tus

sen idee en uierkelijkheid. Bij het realiseren van ideeën veranderen 

deze zelf, omdat ze door de weerbarstige realiteit gekorrigserd of 

genuanceerd uorden. En omgekeerd verandert de realiteit door ds ideeën 

die men over de werkelijkheid heeft, QUS met de realisering 

veranderen ook de plannen zelf. Met is daarom een illusie te verwach

ten, dat het РРЭА echt geheel zal warden uitgevoerd. 

De beschrijving in het tweede hoofdstuk maakte reeds duidelijk, dat dit 

ook niet gebeurt, daar daarbij blijft de vraag: waaróm is het opbouw-

proces nu juist zo verlopen? Anders gezegd: welke faktoren verklaren 

de feitelijke gang van het proces? Om daar een antwoord op te vinden, 

gaan we de eerste fase van uitvoering onderzoeken op de volgende puntem 

1. Uie zijn eigenlijk de dragers van het procss? Hoe komt hun partici

patie aan de opbouw tot stand en hoe stallen zij zich op? 

2. Welke doeleinden streven deze dragers na? Is ar een gemeenschappe

lijkheid in hun doelen te konstatsran? Ш ік gezamenlijke doelen 

warden gerealiseerd? 

3. Zeker na hetgeen we in het vorige hoofdstuk gezien hebben over de 

rol van de theologie is de thsolaog aak nu erin geïnteresseerd, hoe 

in de opbouwfase de theologische inzichten funktioneren. 

4. In welke mate en op welke punten wordt het PPBA wel of niet uitge

voerd? 

Dit hoofdstuk zoekt een antwoord op deze vier vragen. (5) In een besluit, 

dat de overgang vormt naar het derde veel van deze studie, zullen we 

terugblikken op de resultaten van dit hoofdstuk en van het voorafgaande. 
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Daarin wordt hetgeen deze hoofdstukkan opleveren aan relevante inzich

ten in planning van kerkelijke veranderingen geordend in копкіиэі з. 

Met de bovengenoemde vragen en het besluit is de indeling van dit 

hoofdstuk gegeven. 

PARAGRAAF I. DE PARTICIPANTEN AAN HET OPBOU'JPROCES. 

In de meest brede zin zijn de dragers van het opbouuproces al degenen 

van uis verwacht mag morden, dat zij op enigerlei uiijze hun bijdrage 

leveren aan de opbouw van de citykerk. De bisschoppelijk opdracht tot 

uitvoering van het plan gaat in princiep alle pastores en gelovigen van 

ds binnenstad aan, en niet alleen dagenen die daarvoor op een bijzondere 

wijze door het bisdom zijn aangesteld. Blijkens de beschrijving in het 

tweede hoofdstuk moet echter onderscheid gemaakt worden tussen de par

ticipanten aan het opbouuproces, want we zien, dat sommigen positief 

zijn ingesteld en anderen negatief. Bovendien zijn er personen en groe

pen, die direkt aan de uitvoering van het plan meewerken, terwijl ande

ren meer indirekt of op afstand participeren. Globaal genomen kunnen we 

daarom twee hoofdgroepen onderscheiden, die beide weer bestaan uit twee 

subgroepen. De eerste hoofdgroep vormen de overwegend positieve parti

cipanten. In het vervolg duiden we deze groep aan met 'de dragers van 

het opbouuproces'. Onder hen zijn er die direkt aan het oobouwproces 

deelnemen: ze zijn de direkte dragers. Anderen participeren meer indi

rekt of op afstand en zijn indirekte dragers. Daarnaast is sr een 

tweede hoofdgroep: de overwegend indifferente af negatieve deelnemers, 

dis ofwel direkt of indirekt bij het proces betrokken zijn. Bij de nu 

volgende bespreking zullen we deze laatste hoofdgroep als een groep 

behandelen, zodat we drie groepen de revue laten passeren: 

1. de direkte dragers van het opbouwproces; 

2. de indirekte dragers; 

3. de overwegend indifferente of negatieve participanten. 

1. De direkte dragers. 

Tot de groep der direkte dragers behoren: de direkteur, de stuurgroep 

citypastoraat en de wijkpastores. In ruimere zin kunnen ook alle leden 

van de 'teams met cityfunktie' onder deze kateoorie gerekend worden. 
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a. Da diraktaur (gab. 1919) is priastar van hat bisdom Haarlem an lid 

van hat kathedraal kapittel. Als Präsident van hat voormalig groot 

seminaria Warmond varvulde hij een leidende rol bij da oprichting van 

de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Hij is nog voorzit

ter van het kuratorium van deze hogeschool. Ondar da priesters van hat 

bisdom is hij een algemeen geakseptaerd persoon. Het nederlandae pu

bliek kent hem als epiloog-spreker van de KRQ-TV. In hat verleden utas 

hij als kapelaan en rektor uerkzaam in de zielzorg te Amsterdam; de 

laatste Jaran u/aer als pastor voor de theologiestudenten van de bis

dommen Haarlem an Rotterdam. Tevens is hij part-time lid van het pas-

toresteam van de Oominikuskerk« 

Tijdens de beginperiode is de diraktaur de enige drager van het opbouu-

proces. Da citykerk is dan nog aan eenmanszaak. De keuze van de perso

nen, die later het meest bij de opboum betrokken zijn, wordt in hoge 

mate door de dirskteur bepaald. Oit geldt zou/al voor da taams met city-

funktie en de uijkpastores als voor de adviesraad en het bestuurskol-

lege. Gedurende het gehele proces is de dirskteur bij haast alia akti-

uitaiten van de opbouu direkt betrokken. Hij vervult zouel een leidende 

als uitvoerende funktie. Zijn deelname aan het proces is zo volledig, 

dat hij aen stampei drukt op de gehele opbouu. 

Hieruit blijkt allereerst, dat de dirskteur niat alleen een grote 

invloed heeft op het proces, maar ook dat hij veel uerk zelf moet uit

voeren: hij heeft een uitermate extensisva rol, dia noch bij zijn be

noeming door da bisschop noch later bij da oprichting van de citykerk 

nauukaurig ujordt omschreven. Zijn direkteurscnap omvat immers zouel 

bestuurlijke, pastorals als organisatoriscns zaken. Hij is tijdens de 

eerste fase voorlopig de enige bestuurder en beheerder; hij is de pas

torale leider van net citypastoraat en hoofdverantuoordelijke voor het 

wijkpastoraat. Hij is voorzitter van de pastorale staf en de advies

raad; dekan van hst dekenaat binnenstad en lid van het operationele 

team van de raad van kerken en van de ISA. (6) Daarnaast eisen organi

satorische zaken veel van zijn tijd en energie. 'Jant hij is de organi

satorische koördinator van ds verschillende aktiviteiten en pastorale 

instellingen, aanvankelijk ook notulist sn sakrstaris, administrateur, 

benoemingsadviseur en personeelschef. Daarenboven is hij de kontakt-

parsoon voor bisdom, stadsdeken en andare deksnatan, parochies en 

kategoriala zielzorg, pastores, religieuzen, kerkbesturen, andere kerksn 
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п maatachappalijka instellingen, uaarbij hij ook da zorg haaft voor 

da public relations. Als man dan bedenkt, dat de direktaur naast dit 

alias nog part-time lid із van het Oominikusteam, een aantal personen 

pastoraal begeleidt, als epiloogspraker voor da talsvisie optreedt en 

voorzitter is van de hogeschool, dan is het duidelijk, dat hij een 

overladen agenda heeft en over een grote dosis energie moet beschik

ken, om al deze funkties ook maar enigszins te kunnen vervullen. Zo'n 

extensieve rol brengt, ook als de zojuist aangestipte bijrollen buiten 

beschouuing gelaten uorden, noodzakelijk negatiava gevolgen met zich 

mee, zeker in sen situatie, шаагіп da medeusrking van andarán beslist 

niet optimaal is en ueinig taken gedelegeerd uorden. Dan moeten uel 

veel zaken blijven liggen en kunnen niet alle afspraken uitgevoerd 

uorden. Uit de beschrijving blijkt dan ook, dat dit het geval is. De 

afspraken met het ISCC (7), met het vormingsuerk, de formatia van sen 

groep 'kenners van de city', en de aanstelling van een leider voor de 

sektie sociale dienstverlening uorden niet uitgevoerd. Verder blijven 

het projekt 'nooddienst', het oakumenisch informatiecentrum, vervolg

gesprekken met ds kerkbesturen en de overdracht van hun bezittingen, 

da oprichting van een pastorale raad voor de citykerk en ds samenstel

ling van een charter, plannen die in deze periode niet gerealiseerd 

uorden. De extensieve rol van da direkteur draagt niat bij aan een 

systematische en doelgerichta opbouw. Het gehele proces gssft integen

deel een verbrokkeld beeld. De onsystsmatischs uerkuijze, voortkomend 

uit ds te overladen agenda van ds direkteur, roept frustraties op bij 

de anderen. Zo horen ue bijvoorbeeld ds uijkpastorss klagen over de 

gebrekkige kommunikatie en alachta organisatie. 

•e oorzaak van deze veelomvattende rol van ds direkteur ligt voor de 

hand. Zij is van ekonomische resp. financiële aard. Als het bisdom of 

ds binnenstadsksrk over meer financiële middelan had beschikt, ofwel 

de bestaande middelen meer had geïnvesteerd in personen, dan had men 

meteen een team kunnen aanstsllen. Nu wordt om redenen van bezuiniging 

niet een laak tot direkteur benoemd, maar een prisster. Zn aak komt er 

geen vrijgestelde leider voor de sektie pastorale service. Met ш гк, 

dat het PPBA aan vier personen had toebedacht, komt nu aanvankelijk 

geheel terecht op de schouders van een man. 

Bijgevolg ia de direkteur de centrale en enige leider van de opbouw. 

Hij is de spil uaar het gehele proces om draait en daarom heeft hij 

persoonlijk een zeer grote invloed op da gang van zaksn. Het is achter 
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onjuist ta verondsratellen, dat dit э п beuustg doelstalling van hem is« 

Uit da тапізг шаагор hi,]' zijn laidarachaa varvult blijkt immas hat ta-

gsndaal. Шаіізшааг is hij ha aan vyrijuilliga sollicitatia van bovenaf 

benoemd an haddan da pastoras an galovigan gaan inspraak bij die be

noeming, maar daarovar morden gaan moailijkheden gemaakt. Oe diraktaur 

vervult zijn laiderschap zodanig, dat hij aansluiting zoekt bij be

staande personen en projaktan en op die basis verder poogt te bouuan, 

Zijn houding en opstelling beogen, dat mensen met hem gaan meedenken, 

meepraten en maeuerken aan de opbouw van de citykark. Kontakt, overleg 

an ondarhandaling zijn de slautaluoordsn van de strategia, uaarmee hij 

da uitvoering van het РР А uil realiseren. Dat zien ue ook aan zijn 

handelen. Oe direktaur is niet de 'profaet', de idealistische an im

ponerende leider, dia met aan aigan programma voor radikala niauubouu 

komt. Zijn charisma ligt veeleer op het terrein van da sociale relaties. 

Hij voert gesprakken, brengt mensen bij elkaar en probeert hen tot sa-

menuerking te brangan. Zijn laiderschap zou man kunnen vergelijken met 

dat van aan informataur, die de bestaands politiake partijen polst an 

met hen tot een vergelijk tracht te komen. Пааг daarmee gaat de dirak

taur uel lijnrecht in tagen het pleidooi van het PPBA voor een radikale 

nieuuibouu. Hij kiest de ueg van da varbouuing an hat kompromis. In dia 

zin toont hij een vrij demokratisch leiderschap. 

Natuurlijk hangt de kauze voor dit type laiderschap ten zeerste samen 

met het karakter van de direktaur. Hst tuordt bovendien ondersteund door 

moderne ekklesiologischs inzichten ovar da kerk als volk Gods, die 

plaiten voor aen demokratisch kerkelijk laiderschap (8). flaar ar zijn 

ook strukturale faktoran, die zijn opstalling verklaren. Oe taak uaar-

voor hij staat ontmoet vaia uiearstandsn, zodat het gemakkelijk tot 

ernstige konflikten kan komen. In aen kerkelijk milieu u/orden dreigende 

konflikcen vaak gemitigeerd an opgelost langs de uag van het kompromis, 

tenminste, als niet één van de partijen een sterke machtspositie in

neemt. Zn dat laatste is hier inderdaad niat het geval. Oe direktaur 

bezit geen macht om de dreigende af reeds bestaande oppositie te bra

ken. Hij mist de bevoegdheden, om tegenstanders en tragan tot de orde 

ta roepen. De enige peiler uaarop hij zijn kerkelijk leiderschap kan 

opoouuen is gezag. En gezag impliceert de vrijwillige akseptatie en 

medewerking van pastores an gelovigen (9). Oe diraktaur bouut dit per

soonlijk gezag op langs de ueg van sociala relaties sn kontakten. 
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Tenslotte zij гор gewezen, dat de direktaur ook а п symbolische funk-

tie wervult: hij luordt in hoge mate geïdentificeerd met de citykerk. 

Dit heeft tot gevolg, dat de houding tot zijn persoon in belangrijke 

mate bepalend is voor de houding die men aanneemt tegenover oprichting 

van de citykerk. Da direktaur із een vrij algemeen geaksepteerd per

soon. Dat verklaart, uaarom er bij de realisering minder openbare meer-

stand is dan bij de gedachtenuiisseling over het PP8A (10). 

Konklueie: de extensiteit van de rol van de direktaur en de aard van 

zijn leiderschap verklaren voor het grootste deel, uaarom de opbouw 

van de citykerk niet met groter voortvarendheid, meer systematisch en 

doelgericht ter hand wordt genomen. Ze verklaren tavens ten dele, uaarom 

de meerstanden niet zo groot zijn of zo publiekelijk tot uiting komen. 

• at zou ш і hst geval geuissst zijn, uanneer het bisdom een meer autori

taire of agressieve leider had benoemd, die met grotere voortvarendheid 

ds in het РР А voorgestelde nieuiubouu had doorgevoerd. 

b. Op de tyeede plaats kunnen de laden van de stuurgroep en -zij het 

in mindere mate- de teams met cityfunktia beschouuid luorden als de 

direkte dragers van hst opbouuproces. 

Oe stuurgroep citypastoraat bestaat uit de direktaur, een lid van hst 

dozesteam, ds teamleider van de Open Oeur
)
die van de Oominikus als

mede de auteur van het PPBA. Later uorden tuee binnenstadspredikanten 

die aan cityuierk doen in ds groep opgenomen. De direktaur is de leider 

van ds groep, uelks funktie bij de oprichting van de citykerk wordt 

overgenomen door de teamleider van de Open Deur. De auteur van het PPBA 

vervult als pastoraal assistent voor het dekenaat een begeleidende rol» 

De stuurgroep is dus samengesteld uit vsrtegenuoordigers van da meeste 

teams met cityfunktia. Deze zijn: het pastorestaam van de Clozes en Aaron, 

van da Open Deur, de Dominikus, het bedrijfsapostolaat of Krities Ge-

sprekscentrum en de pastoor van de Papegaai. 

De tuintig priesters die full- of part-time in deze pastorale instel

lingen u/erken zijn op uitnodiging van de direktaur bij de opbouui be

trokken geraakt. De Mozes, Dominikus en Open Deur toonden zich reeds 

in de vorige periode voorstanders van het PP9A. Het is dan ook niet 

vertiionderlijk, dat uit deze instellingen de stuurgroep wordt samenge

steld. Пааг ook de Papegaai en het bedrijfsapostolaat of Krities Gs-

sprekscentrum worden bij ds opbouu betrokken. Dit leidt tot de vraag, 
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op шаікз gamaenschappelijkG titel de betreffende teams geselakteerd 

uiordan voor madawerking. Zoals us in da volgends paragraaf zullsn zien, 

is de salaktie niet geschied op grond van sen gemeenschappelijkheid in 

doelstellingen, an evenmin op grond van het ы гк, dat zij verrichten, 

uiant dit loopt voor da verschillende participantsn nogal sterk uiteen: 

liturgie (Dominikus en Papegaai), vormingsuerk (Plazas, Kritiss Gespreks-

csntrum), pastoraal krisiscentrum (Qpsn Deur). Hetzelfde geldt voor de 

gelovigen die bij deze projekten betrokken zijn. Het publiek van de 

Papegaai verschilt zeer van dat van de Dominikus en het flozashuis (11)· 

Als reden waarom daza teams uorden samengebracht in de sektie citypas

toraat biordt aangegeven: ze vervullen alle een cityfunktie^ hetgeen hier 

betekent , dat zij zich niet alleen richten op bewoners van de binnen

stad. Daarbij vallen achter drie zaken op. Allereerst, dat de term 

cityfunktie -evenals in het PPBA (12)- niet nader ujordt ingevuld . 

Verder blijkt, zoals gezegd, de aard van het uerk en van het publiek 

onderling zeer te verschillen. En ten derde zijn er in de binnenstad 

meer pastorale instellingen die in de genoemde zin een cityfunktie ver

vullen (bijvoorbeeld studsntenekklesia, vreemdelingenpastoraat etc), 

maar die niet bij de opbcuui uordsn betrokken. Dit stelt opnieum de 

vraag: uaarom juist daze teams en alisen deze teams? Het antwoord luidt: 

zij hebben alle duidelijke banden met de (vroegere) parochiezielzorg in 

de binnenstad. Qfujel zijn ze daar rechtstreeks uit voortgekomen (13), 

o fuel zijn deze aktiviteiten door vroegere parochiepriestere op gang 

gebracht (14). Ел daarom most de eigenlijke reden uaarom deze vijf 

teams worden samengevoegd tot da saktie citypastoraat niet zozeer ge

zocht worden in da genoemde cityfunktie, maar in de noodzaak tot cen

tralisatie en struktureis eenwording van de zielzorg in de binnenstad. 

Het із dus ook hier niet ds pastorale funktie maar ds kerkelijke struk-

tuur die ds participatis aan de sektia eitypaataraat bepaalt. Dat blijkt 

ook uit de reaktias van sommige deelnemers. 

Hoe stellen de ledsn van de betreffende teams zich op ten aanzien van 

de opbouw van de citykerk? Geen van de teams is zonder meer positief. 

Alle participanten hebben om verschillende redenen hun reserves. Het 

meest positief zijn nog de leden van de Open Deur, de Hozas en ds Domi

nikus; minder positief is het Krities Gesprakscsntrum en de pastoor van 

de Papegaai. Globaal gesproken kan men zeggen, dat de teams willen mee

werken aan de opbouw in zoverre dit hun eigen projekt ten goede komt of 

minstens intakt laat. In ieder geval zet zich gaan der teams onverdeeld 

positief in voor de opbouw. 
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Ыаагош gebeurt dit niât? Beginnen ue met de Papegaai. De pastoor van 

deze kerk ziet niet zoveel heil in de nieuuie citykerk, te meer, daar 

zijn kerkbestuur en kerkpubliek ernstige vragen hebben bij de ortho

doxie van de nieuwe citykerk. Anderen, zoals de Dominikus en de Clozes, 

willen begnjpelijkeruijze het werk, dat zij met moeite en met sukses 

hebben opgebouwd, niet omuille van de citykerk in de waagschaal leg

gen. Deze nieuws projekten stellen aan de teamleden hoge eisen, zodat 

hun deelname dreigt te verminderen, zodra de opbouw van de citykerk 

hun eigen werk niet blijkt te bevorderen of te ondersteunen. De vraag 

van sommige teams om begeleiding van hun projskt blijft immers onbe

antwoord. Bovendien wordt de terughoudendheid van de deelnemers bevor

derd door enige mislukkingen tijdens de opbouw. Het projekt 'nood

dienst' komt niet van da grond evenmin als de oekumenisering van ds 

Open Deur en het Mozeshuia. Ook de plannen voor een urban training 

centre stagneren en de nieuwe aanpak van het liturgisch aanbad blijft 

steken in een vrijblijvend gesprek over de afwezigheid van de 'lower 

class'. Daar als voornaamste reden moet wel genoemd worden, dat het 

PPBA en da wijze waarop het wordt uitgevoerd niet aansluiten bij ds 

heersende tendenties in het pastorale veld. De opbouw wordt gezien als 

een poging tot vorming van een katholiek blok. Dat blijkt niet slechts 

uit de mindorheidsreaktie van de beide predikanten, maar ook uit de 

reakties van het Krities Gesprekscsntrum en de Plozes. Zij willen oeku-

mene op grond van hun pastorale funktie en zitten daarbij niet meer te 

wachten op een gesprek tussen de institutionele kerken, laat staan op 

een intern katholieke samenwerking. Belangrijke stromingen in het veld 

zijn dus tegen een r.k. bundeling, en men beschouwt de opbouw van de 

citykerk Juist als sen streven deze ta bevorderen. Daarom kan men zich 

er niet met enthousiasme voor inzetten. 

c. De derde groep dragers zijn de wi.ikpastores. Ds opbouw van het wijk-

pastoraat is een uiterst moeizame zaak. De motivatie, waarmee de meeste 

kandidaten aan het experiment beginnen, is minimaal, l/ijf van de negen 

oorspronkelijke aspiranten vallen dan ook af. Da meesten van hen zijn 

dessrvitoren. Drie pastores en twee vrouwelijke pastorale werkers 

nemen hun plaats in. 

De groep wijkpastores bestaat uit twee subgroepen! de deservitoren en 

de nieuwkomers. Tussen beide groepen zijn er opmerkelijke verschillen. 
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De dsssrvitoren. ovar hat algamean van middelbara leeftijd, hebben 

reeds langere tijd in de parochiezielzorg der binnenstad gewerkt. Zij 

hebben het ontstaansproces van het ΡΡΘΑ van nabij meegemaakt en niet 

elkeen heeft zich vanaf het begin positief opgesteld tegenover het 

plan. Zo zien ш onder de aspirant-mijkpastores de redakteur van hat 

Fasenplan (15). De motivatie van deza aspirantsn is uitermate gering, 

omdat zij niet door de zaak maar door de situatie bewogen worden tot 

biijkpastoraat. Het is voor hen de enige mogelijkheid als basiszisl-

zorger in de binnenstad uerkzaam te blijven. Bovendien hebben zij be

hoefte aan duidelijke strukturen voor hun uierk, en dat zijn voor hen 

nog steeds de parochie-strukturen met kerkgebouw, pastorie, zondags

dienst e t c Zij kunnen zich eigenlijk geen andere, laat staan betera 

werkstrukturen indenken. Daarbij blijven zij ook in de praktijk volgens 

het parochiepatroon verder werken, want een nieuwe werkstruktuur wordt 

hen niet aangeboden. Dat kan ook niet, omdat eigenlijk nog niemand 

precies weet, wat dat wijkpastoraat nu eigenlijk is sn hoe het gestruk-

tureerd moet worden. In die situatie wordt van de deservitoren gevraagd 

in te stemmen met de opheffing van de hun vertrouwde parochies. Zs 

moeten alle veiligheid prijsgeven om te kiezen voor een onzeker, on

duidelijk en onwelkom experiment, waarop zij niet zijn voorbereid en 

waarvoor zij ook de vereiste vaardigheid missen. Dat is voor deze 

priesters van middelbare leeftijd te veel gevraagd en zij haken af. 

Deze groep, zo kunnen we konkluderen, kan eigenlijk niet gerekend 

worden onder de direkte dragers van het opbouwproces. 

Ds nieuwkomers onder de wijkpastores, over het algemeen van jongere 

leeftijd, komen allen van buiten de binnenstad. Zij zijn meer positief 

gemotiveerd, hoewel ook hen de inhoud van het wijkpastoraat allerminst 

duidelijk is. Ook deze groep heeft moeite met de ongestruktureerde en 

onduidelijke situatie. Ze klagen over de gebrekkige organisatie van de 

citykerk en de onvoldoende kommunikatie met da direkteur. Na een pe

riode van verkenning en inventarisatie zien we sommigen van hen met 

een zekere graagte het werk in de parochies overnemen, hoewel juist 

tevoren vastgesteld was, dat de kombinatig van wijk- en parochiepas

toraat niet getuigt van zindelijk denken. Ook deze nieuwkomers hebben 

blijkbaar behoefte aan duidelijke kontouren, en de parochiestrukturen 

zijn in de gegeven situatie de enige die daaraan beantwoorden. Daarmee 

tonen de meeste nieuwkomers zich maar zwakke dragers van de ideeën van 

het PPBA. 
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De eiganlijka dragara van hat ыіjkpaatoraat zijn zij dia hat zalf niât 

gaan uitvoeren: da direktaur, da supervisor en de auteur van hat РР А. 

Os eerste speelt bij а gehele opbouw een leidenda an sturende rol; de 

supervisor bepaalt in hoge mata de aard van da trainingen an da auteur 

van hst РРЭА treedt op ais adviseur bij belangrijke beslissingen inzaka 

het uiijkpastoraat. Heer dan de uijkpaatores zalf zijn deze de eigen

lijke dragers van de opbouu van de citykerk, de tuse laatstgenoemdan 

echter meer indirskt. 

2. De indirekte dragers van het opbouuprocas. 

Naast da direkte dragers van de opbouu van de citykerk zijn er een 

aantal personen die ш і positief staan tegenover de uitvoering van het 

plan, maar niet direkt deelnemen aan da opbouuaktivitaiten. Ondar deze 

katagoria vragen tuee groepen bijzondere aandacht: ds adviesraad en 

het bisdom. 

a. De adviesraad bestaat geheel uit priasters, dia bijna allen behoren 

tot de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Oit kenmerkt het informele en 

klerikale karakter van de groep, die funktioneert als een adviesraad 

van en voor ds direkteur. Hij zelf verstrekt de informatie en stalt 

-meestal tijdens de vergadering- de agenda op. Oa adviesraad is dus 

geen begeleider van het opbouuprocas, maar van da persoon van da dirak-

teur. Zijn extensieve en niat duidelijk omschreven rol heeft grote in

vloed op de vergaderingen van de adviesraad, die zelf ook niet tot ge

richt handelen en gerichte adviezen komt. Oe raad beperkt zich tot 

'meedenkan an meepraten met de direkteur'. Oaarom zijn de laden van de 

adviesraad in deza fase uel gelntarassaerde, maar uainig affsktisve 

begeleiders van het opbouuproces. 

Voor aan lid van de raad moat hier uitzondering gemaakt worden. De pas

toraal assistant van het dekenaat Amsterdam, tevens auteur van het 

PPBA, helpt wel bij de uitvoering van het plan. Hij treedt op als ad

viseur bij de opbouu van city- en uijkpastoraat, zonder dat hij achter 

direkte verantuoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het door hem 

geredigeerde plan. 

b. Oe bisschop en zijn staf nemen na de benoeming van de direkteur geen 

specifieke initiatieven om de uitvoering te bevorderen. Voorzover zij 

zich inlaten met de opbouw, ligt hun handelen geheel in de sfeer van 

het normale beheer van het kerkelijk bedrijf. Typerend in deze is, dat 
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de kontakten mat da diocesana kommissie voor financian intansiavar zijn 

dan dia met de staf wan hat bisdom, шаік laatste in bijna tuae jaar 

tijd in haar stafvargadaringan gaan aandacht schänkt aan wat da bis

schop toch het belangrijkste axperiment in zijn diocees noamt (16). 

En als er kontakt is tussen ds direkteur en de staff zijn de gesprek

ken met de afdeling financiën van het bisdom daar de aanleiding toe, 

an dient dit kontakt ter informatie van de staf. Ook de stadsdeken, 

dia lid is van de diocesane staf, funktioneert niet zodanig, dat hij 

de afstand tussen Haarlam an Amsterdam overbrugt. Voorts legt het bis

dom op het stuk van personele en matariële middelen beperkingen op aan 

de uitvoering van het plan. Het trekt zelf niat de konsekuenties uit 

hst besluit tot aanvaarding van het PPBA. 

Uit dit alles mogen ua konkluderen, dat de bisdommelijka staf zich 

evenals in hst ontstaansproces ook bij de opbouw een ueinig aktieve 

en afuezige instantie toont, die alleen op afstand opereert. Voor het 

bisdom lijken dit plan an de uitvoering daarvan meer een zaak die 

anderen aangaat. Daarmee is ook de diocesane stuurgroep nauuielijks ta 

karakteriseren als drager en stimulator van da pastorale opbouu van da 

citykerk. 

3. De overueqend negatieve oarticiaantan. 

Bij de direkte en indirekte dragers van het орЬоишргосаз zijn er velen 

die maar met moeite als echte dragers beschouud kunnen u/orden. Ook al 

nemen zij een overwegend positieve houding aan, uit hun gedrag an uit

latingen blijkt vaak een grote ambivalentie. Hoemei zij instemmen mat 

ds uitvoering van het plan en er aktief aan deelnemen, uillan zij de 

konsekuenties die daaruit volgen niet altijd aanvaarden, 'jje zagen dan 

ook dat sommigen eerst uel meedoen, maar latsr weer afhaken. 

Het onderscheid tussen de positieve en negatiavs participanten valt 

niet samen met duidelijk afgebakende groepen; het loopt meestal dwars 

door ds bestaande groepen en personen heen. Dat betekent, dat we bij 

de groepen en personen, die we als dragers van het proces gekenmerkt 

hebben, evenzeer indifferente en negatieve participatie tegenkomen. 

Toch zijn er katagoriaen die overwegend indifferent of negatief staan 

ten opzichte van het opbouwproces, namelijk een aantal pastores en 

gelovigen, de kerkbesturen en enige r.k. instellingen. Ule van deze 

groepen is niet geïnteresseerd of taganstander van de opbouw der 

citykerk en waaruit kan die opstalling verklaard worden? 
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a. De pastores 

Slechts enigs parochiepriesters zijn bereia deel te nemen aan het 

шіjkpastoraat en deze tonen een zeer minimale motivatie. Daarnaast 

funktioneren een aantal priesters in hun parochies normaal verder, 

alsof er niets gaat veränderen. Zij stellen zich afzijdig op (Nikolaas, 

Zaaier, Tichel, Krijtberg) of шеідегеп uitdrukkelijk hun medemerking 

aan de opbouw (Redemptoristenkerk); anderen laten hun keuze onduide

lijk (Begijnhof). Tot een openbare oppositie tegen de opbouu van ds 

citykerk komt het (nog) niet. De direkteur is een vrij algemeen aan

vaard persoon, dia geen konflikten uitlokt. Bovendien zijn er nog geen 

kerkgebouwen gesloten of parochies opgeheven. De in het plan voorge

stelde atrukturele veranderingen dienen zich in de praktijk nog niet 

zo definitief aan, als bij het beraad over het plan vermoed werd. 

Andere pastores verlaten bijtijds het zinkende parochieschip om elders 

een veiliger pastoraal onderkomen te zoeken (17). 

Daarnaast zijn er de gespecialiseerde zielzorgers. Van hen nemen som

migen met wisselende motivatie deel aan het opbouuproces. Anderen 

staan er geheel buiten, omdat zij er niet bij betrokken worden (vrssm-

delingenpastoraat, pastoraal voor eurinamers, zeeliedenpastoraat, stu

dentenpastoraat) ofuel omdat zij ueinig heil zien in een nieuwe r.k. 

bundeling. De funktionale kontakten met niet-kerkelijks instellingen 

die OD hetzelfde terrein werkzaam zijn lijken hun veel vruchtbaarder. 

Vanuit hun werk dringt zich de noodzaak tot een struktursls eenheid 

van de gehele r.k. kerk niet op. Ook de amsterdamse studsntenekklssia 

koestert geen verwachtingen tan aanzien van een nieuwe institutionele 

eenheid van rooms-katholieke signatuur (13). 

b. De meeste gelovigen hebben helemaal geen weet van de uitvoering van 

het plan, omdat er haaat geen publiciteit aan wordt gegeven en alleen 

ds pastores er direkt bij betrokken zijn. En als zij wel informatie 

krijgen over de opbouu van de citykerk, ontvangen zij dszs meestal van 

hun pastores. Omdat de meeste priasters zeer zwakke dragers zijn van 

de opbouw en daarbij niet duidelijk wordt, wat die citykerk nu eigen

lijk beoogt, blijft de distantie tussen de gelovigen en de opbouw zeer 

groot. 

c. De kerkbesturen bekleden een belangrijk positie, omdat zij mede de 

voorwaarden moeten scheppen voor de citykerk. Van hun medewerking hangt 

dus heel wat af. Aanvankelijk nemen zij tegenover de bisschop en de 
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stadsdeken п роаііі houding aan. Naar hun bersidheid tot nsde-

usrking blijkt als hat op daden aankomt zeer gering. Za zijn traag mat 

hat verstrakken van financíala gegsv/ens, nog trager met geldelijke 

steun. De meeste kerkbesturen voelen bitter reinig voor de overdracht 

van hun bezittingen en de aantasting van hun autonomie, met uitzonde· 

ring van hen die diap in de rode cijfers zitten, want die kunnen er 

alJeen maar op vooruit gaan. Door de gebrekkige informatie zien de 

kerkbestuurders ook niet in, uiat de citykerk eigenlijk doet buiten de 

door hen beheerde Projekten an hoe deze projektsn door de citykark be

vorderd worden. Het ligt voor de hand, dat da besturen daarom zsar ge

reserveerd staan teganover de financiële, administraciavs an organisa

torische centralisatie. 

d. Tenslotte zijn er de r.k. instellingen, die zouden moetan partici

peren in ds sektias vormingsuerk sn sociale dienstverlening. Deze in-

stellingan, zoals het ISCC, de katholiake stichting voor geestelijke 

volksgezondheid, het katholiek bijzonder gazins- an jeugdwerk e.a., 

voelen weinig voor een inkorporatia in de citykark. Zij willen de on

afhankelijkheid, dia zij sinds enige jaren hebben verworven, bewaren. 

Samenwerking binnen de citykerk ervaren zij als een niauwe bevoogding 

door de kerk. Net behoud van hun autonomia zijn zij in beginsel wel 

beraid tot medewerking, vaar in feite komt van hun kant bijzonder weinig 

initiatief. Ean van da gronden daarvan is, dat de citykerk zich nog be

perkt tot hat gebiad van de binnenstad, terwijl deze instellingen op 

het gehele stedelijke terrein werkzaam zijn. Een belangrijkere raden 

is, dat zij meer uitzisn naar samenwerking met anaera soortgelijke 

installingen dan met de vroegere parochias an charitatieve instellingen. 

Da gespscialisserda instituten voor maatschappelijk werk an vormings

werk zijn namelijk steeds meer professionesl gaan operaren. Hun refe-

rentiagroepen zijn eerder de andere professionale kollega's dan de 

geloofsgenoten. Anders gezegd, het integratiabeginsel professie haeft 

de plaats ingenomen van het vroegere integratiapnnciap konfassie. Hier 

zien we de dekonfassionaliseringstandans van het geëmancipaarde nadar-

landse katholicisme aan het werk. En door dia tandeos gaan varschil-

lende niet strikt pastorale instituten zich staads meer onafhankelijk 

van de kerkorganisatie opstallen. Een aantal Tiaatschappalijka funktias 

worden losgakoppeld van de ksrken, dis nog slechts zuiver pastorale 

funktiss vervullan (19). De poging van het PPBA ,T)et da drie sektias 
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niet allaan pastorale maar tausns anders funkties te integreren binnen 

de citykerk herinnert te zeer aan de voorbije situatie van de volks

kerk en gaat in tegen da feitelijke tijdstroom. Het gevolg daarvan is 

een minimale of negatieve participatie van de uielzijnszorg, het maat

schappelijk merk en vormingsuerk aan de opbouw van de amsterdamse 

citykerk. 

Haken ue tot besluit van deze paragraaf de balans op, dan blijkt, dat 

er maar uiterst usinig direkte en volledig positieva dragers van hat 

opbouuproces van de citykerk zijn. Bijna alleen de direkteur voldoet 

volledig aan de verwachtingen. Ш і zijn ar meerderen die overinegend 

positief de opbouw mede dragen, zoals sommige wijk- en citypastores, 

of indirekt de opbouw ondersteunen. Anderen tonen een weluillsnde maar 

afstandelijke houding, zoals bij voorbeeld het bisdom. Maar de over

grote meerderheid der betrokkenen vertoont een gedrag van zeer beperkte 

deelname, geen deelname of tegenwerking. De uitvoering van het plan 

krijgt in deze fase slechts minimaal ondersteuning van ds bredere 

kringen van pastores en gelovigen van de binnenstad. 

Plaatsen ws deze uitermate geringe participatie in een bredere sociale 

kontekst, dan із deze negatiavs konklusie niet zo verwonderlijk. Veran

deringen in de samenleving die door de mensen zelf in gang worden ge

zet, zijn meestal processen dis door een kleine minderheid gedragen 

worden. Da overgrote meerderheid der bevolking laat zich niet zo ge

makkelijk mobiliseren. Een studie van Paper over het opbouwwerk waar

schuwt tegen al te hooggespannen verwachtingen ten aanzien van ds 

participatie van brede kringen der bevolking bij opbouwprojskten (20). 

Dat zal, naar wij vermoeden, wel het geval zijn, als deze Projekten 

direkt in ds lijn liggen van de persoonlijks en kollektieve belangen 

van grote groepen, maar dit geldt blijkbaar niet voor het ΡΡΘΑ en de 

citykerk. Daarbij komt, dat in dit opbouwprojekt de verandering-bevor

derende instantie -vooral de direkteur- over zeer beperkte materiële, 

personele en kommunikatiave middelen beschikt om steun en participatie 

te wekken. Daartegenover zijn de verandering-tegenwerkende krachten 

bijzonder talrijk en sterk: tradities, waarden en belangen van vele 

groepen (21). Bovendien moet de kerkelijke verandering zich voltrekken 

in het veld van de amstardamsa city, dat niet alisan omvangrijk is maar 

tevens zeer pluralistisch en komplex. Daarom is het niet zo verwonder

lijk, dat in een korte tijdsperiode van nauwelijks twee jaar het mobi

lisatieproces nog slechts geringe resultaten heeft opgeleverd. 
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PARAGRAAF II. DE DOELEINDEN VAN DE DRAGERS VAN DE OPBOU'J. 

Da rsaultatan van hat moöilisatiepracas kunnen niât аііа п afgalezan 

.ujordan aan hat aantal personen, dat positief en direkt participeert 

aan de opbouu, maar ook aan ds mate uaarin et onder de direkte dragers 

een zekere gemeenschaopalijkheid van overtuigingen, houdingen en hande-

lingsdoelainden is gegroeid. In deze paragraaf vragen ua ons daarom 

anerzijda af, of er een копз пзиэ ontstaat, niat slechts эр hat ñivo 

van de algemene doelstsllingen van de kerk, maar ook op dat van de 

konkrete inhaudelijka doelainden van hat pastorale uerk, en anderzijds 

of daza doelainden een zekere overeenkomst vertonen met het PP8A, u/aar

van dit opbouuproces de realisering uil zijn. 

Roepen шв eerst in herinnering, u/at het PPBA beoogt. Het ziet de kerk 

als intermediair tussen het evangelie en de binnenstad. Teruille van 

dis intermediaire funktia pleit het voor een kerkgemeenschap, waarvan 

alle ledan hun geloof in Christus uaar maken in een echte dienst aan 

de Ь шоп гз an bezoekers van de city. Vooruaarde voor die nisuue kerke

lijke taak is, dat de binnanstadskark aan strukturela, organisatorische 

eenheid vormt. Dit laatste ia het subdoel of middel om de tusa eerste 

doeleinden te realiseran. 

Ce direkteur formuleert in de toespraak van da bisschop bij de oprich

ting van da citykerk het doel voor de eerste fase als volgt: ze uiil er 

da organisatorische vooruaarda voor scheppen, dat in de binnenstad een 

gemeenschap van mensan groeit, die zich rondom 3ezus Christus verenigt 

en er ernst mee maakt vanuit Zijn evangelie te leven. De kerkelijke 

organisatie citykerk wordt hier gezien als aan middel tot het кегк-zijn 

in de binnenstad. Kijken ωβ echter naar de aktiviteiten van de direkteur, 

dan blijken deze voor het grootste deel te liggen op het tarrain van da 

kerkelijke reorganisatia, waardoor de eigenlijke doelen en pastorale 

taken ook naar zijn eigen overtuiging te ueinig aandacht krijgen. Ean 

van ds oorzaken is ongatuiijfaid de uens van de direkteur, de inhoude

lijke en gemeenschappelijke doelainden uit de praxis an uit de dialoog 

tussen da participerenda groepen te latan groaian. Evanuel gelukt het 

hem niat op het nivo van de doelstallingen ean dialoog en gemeenschap

pelijkheid tussen de groeoen te beuerkstelligen. De groepen groeien 

niet tot aen geestelijke eenheid. Ean andere oorzaak is, dat de reorga

nisatie zoveel aandacht an tijd vraagt, dat de direkteur er niet toe 

komt zelf een pastoraal belaid ta formuleren. De feitelijke konsekuentia 
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is, dat de inhoudelijks pasturala doelstellingen v/an de cityksrk niet 

omschreven worden en de aandacht geheel verschuift naar het subdoel: 

de reorganisatie. 

De stuurgroep citypastoraat streeft naar een betere onderlinge samen-

werking tussen ds teams met cityfunktia, zodat zij hun uierk op elkaar 

gaan afstemmen en tot gezamenlijke doelen komen. Deze gemeenschappe

lijke pastorale doelstellingen worden echter binnen de sektia citypas

toraat niet afgebakend en omschreven. De cityfunktie blijft een vaag 

gegeven en motiveert niet tot gezamenlijke doelen, planning en aktie. 

Evenmin uorden er voor de gehele sektie citypastoraat nieuue externe 

doelen geformuleerd. Dit aksentueert de r.k. kerkelijke reorganisatie, 

hetgeen door de nist-r.k, participanten scherp wordt onderkend. Zij 

vragen: waarom heeft hst pastorale cityuerk de eenheidsstruktuur van 

een r.k. citykerk nodig? üielks kerkvisie ligt daaraan ten grondslag? 

Daar komt nog bij, dat de inhoudelijke doelen niet alleen vaag blijven, 

maar tevens dat er op dit punt geen overeenstemming ontstaat. Voorzover 

we de pastorale doelen van de afzonderlijke teams kunnen achterhalen, 

blijken deze onderling nogal grote tegenstellingen te vertonen. Het 

kerk-zijn wordt door de Papegaai heel anders geformuleerd en beleefd 

dan door bij voorbeeld de Oominikus, en hun beider publisken huldigen 

heel andere waardenpatronen (22). Oie tegenstellingen in doelen zien 

we soms zelfs binnen áen en hetzelfde team, namelijk tussen het 'Plozes-

projekt· en het 'Aäronprojekt': het maatschappijgericht vormingswerk 

heeft een ander waardenpatroon en vraagt een anders pastorale attitude 

dan de traditionele kerkliturgie. Het zijn uitingsvormen van twee ge

heel verschillende kerkelijke Subkulturen. De tegenstellingen uiten 

zich ook in ds opstelling ten aanzien van ae kerkelijke en interkerke

lijke заіл пшегкіпд. De Papegaai en sommige leden van het Clozeshuis 

zitten op geen van beide te wachten, maar om radenen die lijnrecht 

tegenover elkaar staan. De Papegaai is er nog niet aan toe; de team

leden van de Clozes geloven er niet meer in. Hieruit blijkt, dat de 

eigenlijke oorzaak, waarom ds doeleinden niet geformuleerd worden en 

er geen kansensus groeit, gezocht moet worden in de onderlinge tegen

stellingen in kerkvisies en pastorale attituden, die niet door onder

ling overleg overwonnen worden. 

SÎJ de wijkpastores is het formuleren van de konkrete inhoudelijke 

doelen voor het wijkpastoraat aen moeizame zaak. De voorlopige funktie-
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omschrijving, opgesteld door da airektsur, gesft als doel aan: "da 

christalijka verantwoordelijkhaidsgav/oelans dar mensen exploraran an 

bespreekbaar maken, opdat daaruit gazamenlijka taken voortvloeien en 

wegen gevonden uorden om mensen tot elkaar ta doan komen". Deze taak

omschrijving munt uit door vaagheid an laat ruimte voor vele uiteen

lopende visies op mijkpastoraat. Bijgevolg kunnen zowel de desarvitoren 

als de nieuwkomers onder de uijkpastores deze taakstelling onderschrij

ven en naar eigen wens invullen. Os sersten zijn geheel op het parochie

werk georiënteerd. Vandaar dat zij afhaken, als hen duidelijk wordt 

gemaakt, dat het doel van het wijkpastoraat juist dient ta verschillen 

van dat van het parochiepastoraat. Maar ook voor de nieuwkomers is het 

verschil tussen parochie- en wiJkpastoraat niet arg duidelijk. Uel 

doan zij een poging het doel van het wijkpastoraat te formuleren, waar

bij zij uitgaan van de identiteit van de pastor. Als algemeen doel for

mularan zij dan: pastoraat is aen weg om vanuit da christelijke levens

visie anderen de kans te geven de vraag naar de zin van hun leven te 

stellen, flaar als dit algemene doel vertaald moet worden in konkrete 

taken voor het pastorela werk in da wijkan, blijken de pastores niet 

in staat prioriteiten voor hun pastoraal werk op ta stellen. Gevolg 

is, dat zij -mede door de dwang der situatia- haast hst gehele paro

chiepastoraat overnemen. 

Uaaruit kan die vaagheid van doelen voor het wijkpastoraat verklaard 

worden? Allereerst moet men bedenken, dat noch de schrijvers van hat 

PP8A noch vale anderen weten wat eigenlijk wijkpastoraat precies is, 

omdat dit een nieuwe vorm van basiszielzorg is, in feite meer een 

algemeen ideaal dan konkreta werkelijkheid. Verder zijn er twee bij-

zondera redenen voor de vaagheid van de konkrate werkdoelan. Da eerste 

komt voort uit de struktuur van da citykerk. City- en wijkpastoraat 

zijn zo goed als de enige vormen van pastoraat van de toekomstige 

citykerk. Alle pastorale takan die niat mear vervuld worden door de 

gespecialiseerde teams met cityfunktis, en eveneens de parochiale 

takan van da vertrekkende parochiageestelijkheid draigan toebedeeld te 

worden aan de wijkpastoras. Daardoor worden zij da 'pastorale stofzui

gers' van de citykerk. Varder openbaart de doalontdakking van die wijk-

pastoras welke gevrijwaard blijven van da voortzetting of afwikkeling 

van de parochiezielzorg, aan grote divergentie in pastorale oostalling: 

Het ene team wil een open luisterpost zijn, tarwijl het andere juist 

een duidende an appelarenda houding aanneemt. Oe wijkoastoras hebban 



122 

gaen zicht op uat hun nu eigenlijk ta doen staat. Als we dan in dis 

situatia van hen horen, dat een duidelijker zicht op uijkpastoraat ωθΐ 

zal groeien uit het konkrete uerk in de wijken -ыааг оог juist een 

doalafbakaning voorwaarde is-, dan klinkt dit als een alibi. Met ver

moeden ie dan ook gerechtvaardigd, dat deze uitvlucht voortkomt uit 

gevoelens van onzekerheid en anomie. De oude pastorale handelwijzen, 

voor sommigen nog wal aantrekkelijk, zijn in diskrediet geraakt, ter

wijl er nog geen nieuwe voorhanden zijn. Deze pastores verkeren in een 

Vakuum van doelen en middelen voor hun pastoraal handelenden voorzover 

zij wel tot een formulering van doelen komen, stemman deze niet over

een met hun handelen of vertonen zij onderlinge tegenstellingen. 

Mogen we van het beetuurskolleoe van de citykerk nieuwe doeleinden ver

wachten? De samenstelling van het nieuwe bestuur wijst reeds op het 

bijzondere gewicht dat men hecht aan organisatorische kwesties. Het 

doel, dat dit bestuur zich stelt, is een goed zakelijk beheer van de 

kerkelijke middelen. Het bestuur lijkt een pure beheersraad, en de 

instantie die het pastorale beleid met de gelovigen moet opstellen, de 

pastorale raad, wordt niet opgericht. Ook van de піеише pastorale staf 

vallen niet veel nieuwe doelen te verwachten. dJant de samenstelling van 

dia staf doet vermoeden, dat de onduidelijkheid, waarin city- en wijk-

pastcraat verkeren, ock de staf zal frustreren. 

Als we het geheel overzien dringt zich de volgende konklusie op. Het 

Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam spreekt over de kerk als interme

diair tussen evangelie en wereld en over de kerkelijke gemeenschap, 

maar blijft vaag als het gaat om konkrete inhoudelijke doelen voor het 

pastorale werk. Oeze vaagheid vinden we tarug bij de diversa dragers 

van de citykerk. Ook zij blijken niet in staat inhoudelijke doeleinden 

te omschrijven en te operationaliseren tot werkdoelsn. Tijdens de 

eerste fase worden in het algemeen geen nieuwe doelen voor het kerk-

zijn in de city geformuleerd. De opbouw brengt de kerk ook niet in 

kontakt met nieuwe of andere publieken. Uel zoeken het l*lazeshuis en 

Krities Gesprekscentrum buiten het direkte verband van de citykerk 

naar nieuwe wijzen van kerkelijke presentatie in de city, maar deze 

exploratie ontvangt geen inhoudelijke ondersteuning. De voorlopige 

funktieomschrijving voor de wijkoastores beoogt het kontakt met van de 

kark vervreemde publieken weer te herstellen, maar in de aanvulling die 

deze taakomschrijving ontvangt wordt deze sxterne gerichtheid meteen al 
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garalativaerd. Op da vardera praktijk haaft zij шеіпід invloed. 

Ondar da dirakta dragara v/an hst opbouuprocas kon maar usinig gemaan-

schappalijkhaid groeien. Da ondarlinga taganatallingan zijn vrij groot 

en men verkeert in asn onduidelijke an komplaxa situatie. Gevolg daar

van із, dat juist de herstruktursring sterk op da voorgrond komt te 

staan. De aandacht verschuift dus van de doalen naar de middelen. Door

dat er op het nivo van kerkvisie en kerkalijke taken gaan konsensus 

groeit, zoekt men de gemeenschappelijkheid in de struktuur. De insti

tutionele opbouw komt centraal ta staan (23). Da karkalijka eenheid 

dia beoogd yordt, is dan ook allereerst een eenheid van struktuur, 

niet van geloof en zanding. Een uitzondering hierop vormen aanvanke

lijk de шіjkpastores, in zovarre zij in hun trainingen ook streven naar 

mantalitaitsverandaring. Maar bij de planning sn het u/erk in da uijkan 

blijkt ueinig van aan gemeenschappelijke vi si a op uijkpastoraat. Ge

noemde verschuiving van inhoudelijk naar strukturaal daal heeft avenuel 

waar tot gevolg, dat dit laatste in hoge mata gafrustreard uordt, omdat 

men geen zin kan geven aan da struktureie eenheid, en bovandian omdat 

de participanten ondarling stark divergeran in theologische opvattingen 

en pastorale attituden, zodat die eenheia niet voor de hand ligt. Daar

door ujordt het straven naar struktureie eenheid binnen da citykerk asn 

uiterst moeizame, zo niat onmogelijks zaak. 

PARAGRAAF III. JE ROL VAM THEOLOGISCHE IflZICHTEM 

De praktische thaoloog is bijzonder geïnteresseerd in de invloed van 

da theologische inzichten op hez kerkelijk opbouuprocas. Uit da voor

afgaande paragraaf bleek reeds, dat dis invloed niat bijzonder groot 

is. Er morden alisen zeer algemene theologische uitgangspunten gefor

muleerd, ds konkreta inhoudelijke doelen daarentegen worden slechts 

zelden omschreven an niet theologisch gemotiveerd. De afwezigheid van 

een axpliciet pastoraal belaid voor de citykerk of onderdelen ervan is 

in deze zeer illustratief. Van de andera kant zien we vanuit de opbouw-

praktijk ook geen nieuwe tnsologische inzichten groeisn. De konfronta-

tia tussen evangelia an binnenstad lavart, althans wat betraft de 

eerste fase van oobouw, geen nieuwe visies op over de inhouoelijke 

taak van da kerk. 

Ua kunnan daarom konkluderen, dat da theologie ook bij de uitvoering 
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van het plan gaan bsuusts en stursnda rol speelt. Oat util overigens 

niet zeggen, dat bepaalde kerkopvattingen en kerkmodellen niet onbe-

iiiust van invloed zijn op het handelen van de direkt betrokkenen. Dit 

punt moet verder onderzocht worden. De afwezigheid van een uitdrukke

lijk pastoraal beleid betekent, dat de theologische uitgangspunten en 

da aan ds situatie gebonden praxis niet op beleidsnivo op elkaar шаг-

dan afgestemd. Gevolg hiervan is, dat theologische theorie en kerke

lijke praxis los van alkaar komen te staan, en dit leidt meer tot een 

tegenstelling tussen beide. We zullen deze diskrepantie tussen uit

gangspunten en praktijk aan drie voorbeelden illustreren: de kerk als 

intermediair tussen evangelie en binnenstad, het dienen van survival 

en mission goals, en de kerk als service-instituut of als gemeenschap 

(24). 

1. De kerk als intermediair. 

Het uiteindelijke doel van ds citykerk is, dat ds boodschap van het 

evangelie in de city klinkt en ueerklank vindt. Dit doel is geheel in 

overeenstemming met de idee van ds kerk als intermediair. Het prakti

sche handelen van ds dirsktsur en ds stuurgroep citypastoraat wordt 

evenusl nist dirskt afgeleid uit dit einddoel. Zij gaan bij hun uerk 

uit van de veronderstelling, dat ds institutionele en organisatorische 

eenheid van ds binnsnstadsksrk -hoe dan ook, dat blijft juist vaag-

vooruaards is voor het beter funktioneren van de kerk in ds city. 

Fsitslijk beogen hun aktiviteiten in hoofdzaak de koördinatie van de 

bestaande pastorale instellingen, soms met een verbreding naar andere 

kerken. Hun uterkzaamheden richten zich niet dirskt op sen kontaxt met 

nieuiiia риЫі к п of op aen bezinning op wat kerk-zijn in ds city nu 

konkrsst inhoudt. Ook hier sist, avenáis in hst PPBA, ds rsorganisatis 

van ds kerk zoveel aandacht voor zich op, dat evangelie en city uit 

het gezichtsveld verduijnen. De interne verbouwing van het r.k. kerk-

instituut komt centraal te staan. Hun handelen getuigt van ksrkisme, 

waarbij ds idee van sen intermediaire institutia praktisch wordt ver

geten. 

Dat deze interpretatie niet onjuist is, blijkt uit ds rsaktie van 

sommige leden van de teams met cityfunktis en van de predikanten. Deze 

personen achten namelijk de interne rekonstruktie van de kerk geen ge

schikte weg naar een beter funktioneren van de kerk in de city. Sommige 

citypastorss menen, oat het overleg binnen de sektie citypastoraat hen 

niet hslpt op nieuwe wijze kerk te zijn in an voor de city. Uit hun 
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opmarkingsn blijkt aan rolativaring van ds (intar)karkelijka struttu

rala intagratia. Кегк гпіеишіпд is volgens han niât aan reknnstruktia 

van het bestaande karkelijka apparaat, an is moet daarmee ook niet 

startan. Het vertrekpunt moet vaalaer gezocht uordan in da maatschap

pelijke situatia in de binnenstad. Daarom uillan zij niet met andere 

kerkelijke projekton, maar met publiekan uit de city kontakt zoeken, 

om te zien hoe zij voor an mat hen kerk kunnen zijn. deer dan da ueg 

die de stuurgroep kiest, is dazs in overeenstemming mat da idee, dat 

de kerk intermediair uil zijn tusesn avançalia an binnenstad. 

Ook bij sommiga uijkpastores valt in da formulering van het doel van 

het uijkpastoraat aanzalfda relativaring van het karkelijk instituut 

te ontdekken. Pastoraat zien zij nist ais een funktie van het bestaande 

kerkinstituut, vooral nog de parochie, maar аіз een nieuuje ueg om met 

anderen levensvragen te besprekan. Slachts tuaa subteams doen achter 

een poging deze beladen ralativering ook handelend na ta straven. l/oor 

de anderen is шіjkpastoraat feitelijk een dupiikast van parochiepasto

raat en aan hun handelen liggan dezslfda ideeën ten grondslag als aan 

de parochiastrukturen. Oe rslatia tussen evangelie an binnenstad 

uordt dus ook bij het uijkpastoraat meestal gabcnaen san de parochiële 

kontaktmogelijkheden. Hier bestaat een diskrepantie tussen het uitein

delijke doel van het uijkpastoraat en het praktische handelan van da 

meeste uijkpastores. 

2. 'Survival goals' en 'mission до*!?.'. 

Bij de opbouu van da citykerk nntdekkan ua aen komplexe mengeling van 

aktivitaiten, dia zouel mission ais survival goals uillan dianen (25). 

In het algemeen wijzen de formuiaringen \.'an de algemene uitgangspuntan 

op het dienen van de zending van de kerk, maar staat het handelan in 

dienst van het voortbestaan гп hat kerkelijk instituut of de reorga

nisatie daarvan. Da dragers van hat proces zullen dit ontkennen. Zij 

stallen immers, dat zij mission goals dienen door op praktisch vlak 

survival goals na ta strevan. Da reorganisatia van het kerk-instituut 

komt naar hun mening de korkalijka zending tan goede. Het punt is achtar: 

uelka zending uordt met déze rsorganisatia gediend? Dit uordt gaenszins 

duidelijk. Zo komen de sanenstslling ven de sektia citypastoraat an da 

overname van da parochiezialzorg door de uijkpastores eerder voort uit 

kerkorganisato.Tische noodzaak dan uit ээп doalbeuuste keuze voor een 

gezamenlijke taak in de binnenstad. En de preokkupatie van de direkte 
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dragers met organisatorische an struktureis кш зіі з, zonder dat daar

bij hun instrumentala batakanis voor de doalraalisaring openbaar wordt, 

wijst op het disnen van survival goals. Het ontbreken van een omschre

ven pastoraal beleid, waarin inhoudelijke doalan en praktisch handelen 

mat sikaar in relatie worden gebracht, toont ook hier aan, hoezeer de 

praktijk bepaald wordt door problemen die voortspruitan uit de kerk-

organisatie. De samenstelling van hat bestuur is in dit verband een 

veelzeggend voorbeeld. £en praktijk, dia zozaer ondar invloed staat van 

da dringende organisatorischa kwesties, maakt niet inzichtalijk, dat 

zij uiteindelijk mission goals wil diansn. 

3. Kerk als service-instituut en kark als geloofsqemeenschao. 

Oe opbouw van de citykerk stemt zo goed als op alia puntan overeen mat 

het model van hat kerkelijk service-instituut (26). De eerste fase be

oogt allereerst da institutionele opbouw. Ook da teams met cityfunktie 

bieden een pastoraal 'aanbod' aan da citygangers dis daarvan gabruik 

willen maken, an dit is juist karakteristiek voor hst kerkelijk servica-

madel. Deze trek vertoont hat wijkpastoraat al evenzeer. Het wordt niet 

opgezet vanuit sn met de Ь шсп гз van de binnenstad, maar als een pas

toraal aanbad in de wijkan gedropt. De wijkbewoners zijn vooralsnog 

meer objekt dan mede-subjekt van uijkpastoraat. In de wijken zien we 

dan ook nog gaan basisgemeenschappen groeien, dia overeenkomst vertonen 

met hst gemeenschapsmodel. ЫаЬ da gehele citykark betraft wijst hat 

ontbreken van san pastorale raad als vertegenwoordiging van ds gelovigen 

erop, dat ds citykerk allereerst een goeds organisatia voor pastorale 

service wil zijn. Dat treedt wel heel duidelijk aan hat licht bij de 

oprichtingsbijesnkomst. Naast mensen van de pers sn de adviesraad zijn 

alisan ds pastorale medewerkers in city- sn wijkpastoraat alsmede da 

leden van het nieuwe bestuur voor deze gebeurtenis uitgenodigd. Bij dia 

gelegenheid wordt uitdrukkelijk gestald, dat de citykark in vaal geval

len nog slechts een wsrkslijkhsid is voor hen die zich in wijk- an 

citypastoraat inzetten. De opbouw tijdens ds eerste fase beoogt ds 

opbouw van een organisatie voor pastorale dienstverlening аап de be

woners en bezoekers van de binnenstad. Of dsze organisatia in staat zal 

zijn juist als organisatie het ganeenschapsmodel in praktijk ta orangen 

-zoals bij da oprichting wordt gazegd- valt ernstig te betwijfelen. 

Tot besluit van daza oaragraaf zij opgemerkt, dat ds direkte dragers 

van hst opbouwproces zelf seht ds intentie hebben de genoemde theologi-
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sehe uitgangspunten in praktijk ta orangen. Oa faitalijka praxis staat 

gvanuel in tegenspraak met die uitgangspunten. In hun handelen laten 

de dragers van de oobouu de idealen in de steek. Idee en werkelijkheid 

divergeren. Sociologisch uitgaarukt kan man zeggen, dat de idealen als 

een soort ideologische bovenbouui gaan fungeren, die de realiteit ver

sluiert en tegelijk het organisatorisch eenheidsstreven legitimeert. 

Oit uiteengaan van idee en uerkelijkheid is geenszins -het zij nogmaals 

benadrukt- een kwestie van onoprechtheid, beuuste opzet of kerkpolitiek 

van de betrokkenen (27). De breuk tussen beide пі ооз wordt veeleer 

veroorzaakt door de materiële en organisatorische noodsituatie, dis 

dringend om aen oplossing vraagt an bijgevolg in een kritieke en on

duidelijke situatie dwingt tot haastig handelan. 

P.ARAGRAflF IV. DE UITVOERING VAN НЕТ РРВД. 

Hst opbouwproces van de cityksrk is de aerate fase van uitvoering van 

het PPBA. Daarom stellen we in deze laatste paragraaf de vraag in hoe

verre het РР А wel of niet is uitgevoerd. 

De eioenli.ikg bedoeling van het PPSA is, de binnenstadskerk op nieuwe 

wijze af te stemman op het leven van de city. Daarvan zien we in de 

eerste fase nog weinig gerealiseerd. Зіппап de sektie citypastorsat 

tracht men de pastorale instellingen meer op elkaar dan op de city te 

richten. De wijkpastores slagen er nog niet in met nieuwa groeperingen 

bewoners kontakten te leggen. Kortom, de agenda van de citykerk wordt 

meer bepaald door binnenkerkelijka zaken dan door de vragen en het 

leven van de binnenstad. 

Ook van de konkrete oplossingen, dia het PPBA voorstalt (28), is nog 

niet veel verwerkelijkt. De citykerk is nog geenszins het pastorale 

centrum van de gehele stad, want de kontakten met de rest van Amster

dam zijn nog minimaal. De beperkte financíale middelen verhinderen, 

dat er specialisten in dienst worden genomen. Dat blijkt reeds bij da 

benoeming van de direkteur. Wel vervullen anige teams een centrum-

funktie, zoals de Dominikus en Papegaai voor de liturgie, de Open Deur 

als pastoraal krisiscentrum, de Hozas en het Krities Gesprakscentrum 

voor maatschappijgericht vormingswerk, maar dit allaa geschiedt min of 

meer los van de uitvoering van het РР Д. 
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Van ds qrondatruktuur der citykark, zoals deze in hat PPBA wordt be

schreven (29), komen tuee sektias niet tot stand: het kerkelijk uor-

mingsuerk en de sociale dienstverlening. Uoor de ssktie pastorals 

service uordt de indeling in algemene en gerichte service niet gevolgd. 

Oe gerichte pastorale service uordt onderverdeeld in шіjkpastoraat an 

citypastoraat. Onder citypastoraat ressorteren aktiviteiten, die vol

gens het plan thuishoren bij kerkelijk огтіпдэьі гк en algemene pasto

rale service. 

Dat de citykark gedragen zal worden door de gezamenlijke verantwoorde

lijkheid van priester en leek en door de andere kerkgenootschappen 

blijft op vele punten nog een wensdroom. 

Voor da eerste fasa van uitvoering geeft het plan aan (30), dat er een 

dirakteur, drie leiders van de sekties en sen bestuur benoemd zal wor

den. Er is alleen een priestar-direktsur als vrijgestelde benoemd en 

een bestuur aangesteld. Het charter voor de citykerk is nog niet opge

steld en de stichtingsakte nog niet gepasseerd. 0e training en vorming 

tot sen echte samenwerking in teamverband heeft alleen onder de wijk-

pastores plaats gehad. Aan een mentaliteitsverandering onder de andere 

medewerkers en onder ds gelovigen van hst centrum en ds rest van de 

stad is nog weinig gedaan. De daartoe noodzakelijks publiciteit over 

de citykerk moet nog geheel op gang komen. 

In ds eerste fase van uitvoering wordt vooral de noodzaak van struktu-

rele integratie onderkend, en deze wordt ook nu, evenals in hst PPBA, 

gemotiveerd met de vage term cityfunktie. In navolging van het plan 

streeft men naar de opheffing van da autonomie van parochies en pasto

rale instellingen. Uit de voorgeschiedenis bleek dit streven echter 

een van ds bronnen waaruit hst PPBA is ontstaan. Hst is dus niet tyoiscn 

voor hst PPBA. 

Konkludsrsnd mogen we zeggen: ds opbouw van de citykerk is eerder ssn 

proces 'naar aanleiding van' het pastoraal plan binnenstad dan de di

rekte uitvoering van wat het plan eigenlijk beoogt. Er vindt tijdens 

ds asrsts fass dan ook geen evaluatie plaats, waarbij de uitvoering 

getoetst wordt aan het plan. Het plan is aanleiding tot de opbouwakti-

viteiten, nist norm voor de uitvoering. 

Tot nu toe hebben we gesproken over ds inhoud van het plan en de uitvoe

ring ervan. Ook dient zich de vraag aan of ds citykerk op dezelfde wijze 

tot stand komt als het plan. Toen ws stelden, dat het PPBA van bovenaf 

in het kerkelijk veld werd gedropt, werd daarmas bedoeld, dat het vanuit 
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hst ñivo van bisschop en bisschoppelijke uerkgroeo in de amstardamse 

binnenstad uerd gebracht. In die zin voltrekt zich de uitvoering beslist 

niet van bovenaf, klant de bisschop en zijn staf nemen na de benoeming 

van de direktaur geen specifieke initiatieven tot uitvoering van het 

PPBA. Hun handelen ligt geheel in da sfeer van het normale beheer van 

het kerkelijk bedrijf. Voorts uerd de werkgroep opgeheven, daar zij 

haar taak vervuld had. Van de direktsur kan gezegd morden, dat hij 'van 

bovenaf' als uitvoerder van het plan in de binnenstadsksrk komt. Hij is 

immers benoemd door de bisschop zonder inspraak van de priesters en ge

lovigen van Amsterdam, ("laar door zijn persoon en in zijn kontakten uiordt 

hij veelal niet als zodanig ervaren. Zijn aanvankelijk plan, van boven

af een citykerkstruktuur aan ds binnenstad op te leggen, laat hij snel 

varen. Deze uiijze van opbouw blijkt onmogelijk en is ook niet in over

eenstemming met de leidersstijl die hij prefereert. Hij uil aansluiten 

bij bestaande personen en Projekten en op die basis verder ы гк п aan 

de uitvoering van het plan. 

In hoeverre is deze opzet in de eerste fase geslaagd? In de paragraaf 

over de dragers van het opbouuiproces bleek, dat de uitvoering niet ge

dragen wordt door de brede basis van pastores en gelovigen die bij de 

binnenstadsksrk betrokken zijn. Globaal gesproken steunt de opbouw van 

de citykerk op het kerkelijk middenkader, dat ligt tussen het nivo van 

de bisschop en dat der parochies, pastorale teams an gelovigen, dus op 

de aktiviteiten van hen, dia door hun funktie voor de uitvoering van het 

plan staan. En dat zijn haast alleen ambtelijke kerkleden. Uanneer ue 

de direkte dragers nogmaals in ogenscnouu nemen, kunnen us meer precies 

omschrijven of de opbouw in werkelijkheid van bovenaf dan wel van onder

op verloopt. 

De direktaur heeft haast op alle terreinen het initiatief en vaak ook de 

uitvoering zelf in handen. Als eensmanszaak begonnen blijft de opbouw 

allereerst en vooral zijn werk. Pas tegen het einde van de eersta fase 

worden bepaalde taken aan anderen gedelegeerd. De opbouw centreert zich 

rond de persoon van de direkteur. De adviesraad blijft een adviesraad 

van de direkteur en het bastuurskollsge der citykerk wordt geformeerd 

zonder inspraak van de direkte medewerkers. 

Ook het werk van de stuurgroep citypastoraat staunt niet steeds op de 

brede basis van de taams met cityfunktie en hun риЫі к п. Reerdere laden 

van de teams hebben geen behoefte aan het samenwerkingsverband van de 

sektie citypastoraat. Zij zien niat de zin van de nieuwe binnenkerkelijke 
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atrukturela aanheid. 

Het шіjkpastoraat wordt vanuit het taam dar uijkpastorss naar da uijkan 

gepland. Het ontwikkelt zich nist vanuit de wensen an pastorale nodan 

van de uiijkbeuonera an uordt niat gedragen door hun madauarking. Hat 

ia, zo zagen ш , aerdar aan pastoraal aanbod áán de Ь шопагз dan aan 

pastoraat met en ónder da beuonere. Gezien vanuit daza kategoria uordt 

het mijkpastoraat van bovenaf in de uijkan gebracht. 

Daarom kunnen ue stellen: zoals het PPBA voortkuam uit de ideeën van 

een groep deskundige buitenstaanders an maar minimaal gedragen u/erd 

door de gelovigen an da meerderheid der pastoras van de binnanstad, zo 

staunt ook de opbouu van de citykerk eerder op de initiatieven an uiark-

zaamheden van hen dia door hun kerkelijke funktie voor de uitvoering 

van het PPBA staan dan op de uansen en aktiviteiten van diezelfde ge

lovigen en pastores. In die zin blijft ook de uitvoering in vela op

zichten nog een zaak van buitenstaanders (31). 
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BESLUIT VAN DEEL TWEE 

Ondanks de geïnvesteerde energie en de aanwezige deskundigheid 

zijn de kerkelijke xierorientatie op de city, de herformulering 

van de pastoraal en de daaraan verbonden herstrukturering van 

het apparaat zaken, die met een matig sukses ter hand zijn ge

nomen. Het beperkte slagen van dit atreven is te wijten aan vele 

faktoren zoals het deels weerstrevende klimaat, aan belangen-

konstellaties, storingen in de kommunikatie, verkeerd begrepen 

bedoelingen, niet effektieve strategieën enz.. Daarnaast zijn 

er natuurlijk persoonlijkheidsvariabelen in het spel. De rol 

van deze laatste faktoren wordt hier om begrijpelijke redenen 

buiten beschouwing gelaten. Ze zijn overigens voor een studie 

over veranderingsprocessen op een breder terrein van sekundair 

belang, aangezien vele akties en reakties in dat geval meer 

bepaald worden door de kulturele en strukturele konstellatie 

dan door faktoren die met de kompositie van de individuele 

personen samenhangen. Niets afdoende aan de vrijheid en eigen 

inbreng van de betreffende individuen stellen wij, dat hun 

handelen in sterke mate bepaald wordt door het sociaal-kulturele 

bestel waarin zich dit voltrekt. Daarom moeten de ex- en impli

ciete evaluaties in het voorafgaande en volgende niet op perso

nen, maar op groepen en posities, op ideeën en rolpatronen 

betrokken worden. 

De vraag die wij ons in dit besluit op de twee voorafgaande 

hoofdstukken stellen iss wat kunnen we uit de geschiedenis van 

het PPBA leren? Welke fundamentele opmerkingen dringen zich -

afgezien van allerlei reeds vermelde detailpunten - op? 

Welnu, de kerk in de amsterdaose city worstelt met een twee

ledige problematiek: enerzijds zijn er ernstige moeilijkheden 

van organisatorisch-strukturele aard, welke met spoed om een 

grondige sanering van het kerkelijk apparaat vragen; anderzijds 

wil men zich opnieuw oriënteren op de veranderde stedelijke 

samenleving en nieuwe pastorale doelen zoeken. Dus zowel de 

kerkelijke middelen als de doelen zijn in het geding. Om uit 

deze dubbele impasse te komen wordt een pastoraal plan opge

steld, dat de oplossing voor de eerstgenoemde problematiek 
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zoekt in een nieuwe gerichtheid van de kerk op de city. Aldus 

worden naar onze mening twee zeer verschillende en ongelijk

soortige problemen met elkaar verbonden, te weten de interne 

sanering van het kerkelijk apparaat én de externe heroriëntatie 

van de pastorale doelen. Door middel van een citykerk wordt de 

gelijktijdige oplossing van beide problemen nagestreefd, het

geen tot gevolg heeft dat geen van beide naar behoren worde 

aangepakt, laat staan opgelost. De verbinding van beide is er 

naar onze mening vooral de oorzaak van*· dat men bij het formu

leren van de doelen in moeilijkheden geraakt, dat de strategie 

niet leidt tot het gewenste doel, dat het plan en de citykerk 

niet een bevredigend antwoord geven op de vragen van het veld, 

en tenslotte dat de fasering die het plan voorstelt niet haal

baar is. Over al deze punten willen we opmerkingen maken. 

1. De fasering 

We beginnen met de fasering. Naar het ons voorkomt zal deze 

moeten korresponderen aan het tijdsbestek dat nodig is om het 

gestelde probleem op te lossen. Problemen op korte termijn kan 

men niet aanpakken met plannen op lange termijn. Het is nu onze 

stellige overtuiging, dat er bij het amsterdamse citykerkplan 

van deze stelregel wordt afgeweken. De organisatorische pro

blemen vroegen om een oplossing op korte termijn. De heroriën

tatie daarentegen is een zaak van lange termijn. De weg die 

het PP3A voors-celt is allerminst kort. 

De citykerk zoals die in het plan wordt geschilderd is een 

onderneming waarvan de realisering jaren, zo niet decennia 

vraagt. De geestelijke heroriëntatie, de konkrete theologische 

herbezinning, de nieuwe omschrijving van kerkelijke taken en 

funkties, de dienovereenkomstige omscholing van het personeel 

en de heredukatie van de gelovigen zijn veranderingen die zich 

echt niet in een tijdsbestek van enige jaren voltrekken. Welnu, 

de althans gedeeltelijke realisering van dit alles is volgens 

het PPBA voorwaarde voor de financiële en ekonomische sanering 

die het plan voorstaat. Deze laatste herstrukturering vraagt 

evenwel om onmiddellijke maatregelen. Met andere woorden, omdat 

het PP3A opteert voor een radikale vernieuwing en totale aanpak, 
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die uiteraard veel tijd vragen, dreigen zakelijke problemen 

die op korte termijn afgehandeld moeten worden slepende kwes

ties te worden. Aan de andere kant krijgt door de druk om deze 

problemen binnen een redelijk tijdsbeszek op te lossen de her

oriëntatie geen kans wortel te schieten en van onderop te 

groeien. Zo is het ene doel een belemmering voor het andere. 

Uiteraard heeft de werkgroep goed beçrepen, dat de fundamentele 

problemen van de binnenstadskerk niet zijn opgelost met een 

organisatorische sanering, hoe ingrijpend dan ook, maar daarbij 

vergeet deze deskundige en snel denkende kommissie, dat het 

jaren duurt, voordat het pastorale veld de nieuwe ideeën in 

praktijk heeft gebracht. De werkgroep heeft zich vergist in 

het tijdsbestek waarin een zo ingrijpende verandering van de 

bestaande binnenstadskerk zich kan voltrekken. 

2. Een antwoord op de vragen van het veld? 

Met bovenstaande kanttekeningen is niet gezegd, dat de grond-

intentie van totale nieuwbouw onjuist zou zijn. Integendeel, 

de objektieve situatie in de amsterdanse city eist een grondige 

heroriëntatie van de pastoraal, zodat de kerk haar intermediaire 

funktie weer kan vervullen. Een pastoraal plan moet antwoord 

geven op de objektieve eisen van het veld, hetgeen het PPBA ook 

probeert. Anderzijds disnt het tegemoet te komen aan de subjek-

tieve vragen en belevingen van de betrokkenen. (32). Daaraan 

voldoet een plan, als het antwoord geeft op de problemen en 

vragen die de betrokkenen zelf ervaren, en zoals zij ze erva

ren. Bij niet weinige leden van de binnenstadskerk, namelijk 

de parochiepriesters en hun parochianen, hebben deze vragen 

betrekking op ekonomische, financiële en kerkruimtelijke kwes

ties, op latente 'werkloosheid' van de pastores, op ineffekti-

viteit van werken, en op een algeheel gevoel van malaise door 

de leegloop der parochies. Het PPBA komt inderdaad met voor

stellen, die deze strukturele, financiële en parochiële pro

blemen aanpakken en welke niets aan duidelijkheid te wensen 

overlaten. Maar deze voorstellen antwoorden niet rechtstreeks 

op de ervaren problemen, doch via de 'omweg' van de citykerk. 



134 

Het plan formuleert enige nieuwe theologische ideeën en een 

algemene kerkelijke funktie die voor de betrokkenen te onbe

kend en te vaag zijn. Cityfanktie, citykerk, wijkpastoraat 

e.d. zijn immers voor hen geen vertrouwde ideeën. Er ligt een 

visie op het funktioneren van de kerk aan ten grondslag, die 

de betreffende pastores en hun achterban vreemd is. Zij kunnen 

zich een citykerk nog niet konkreet voorstellen» laat staan 

zich er daadwerkelijk voor inzetten. De werkgroep antwoordt 

dus wel op de bestaande objektieve vragen, maar niet op levende, 

subjektieve wensen en behoeften van deze personen. Men kan ook 

zeggen, zij antwoordt wel, maar een nivo te hoog en daardoor 

niet. Dit is geen kritiek op ae idee citykerk; we stellen 

alleen vast, dat vraag en antwoord niet op elkaar zxjn afge

stemd. Gevolg is echter, dat vele onmiddellijk betrokkenen 

daardoor worden uitgenodigd offers te brengen voor een zaak 

waarom zij niet hebben gevraagd, waaraan zij geen behoefte 

gevoelen en die zij in wezen niet begrijpen. De bereidheid 

offers te brengen is dan - zoals men kan verwachten - minimaal. 

Men poogt een binnenkerkelijk struktuurprobleem op te lossen 

door middel van nieuwe pastorale motivaties. Deze motieven gaan 

vele betrokkenen boven de pet en daarom motiveren zij niet. 

Het PPBA beoogt echter niet alleen de binnenkerkelijke struk-

tuurproblemen op te lossen; het wil allereerst een nieuwe 

oriëntatie van de kerk op de city. Daarom is nodig dat de 

voorstellen die het doet aansluiten bij de nieuwe tendearles 

in het veld. Het plan voldoet niet aan die eis. Nu zijn er in 

een komplex geheel als de amsterdamse binnenstad vele verande

ringstendensen te bespeuren, maar twee ervan springen wel zeer 

in het oog. Enerzijds is er de tendens naar institutionele 

differentiatie en dekonfessionalisering, anderzijds die van de 

pluriformiteit. Over de eerste hebben we vroeger reeds gespro

ken (33). Het PPBA wekt de indruk de katholieke instellingen 

voor welzijnswerk en vormingswerk weer onder een kerkelijk dak 

te willen brengen, terwijl de veranderingen in katholiek 

Nederland er juist op wijzen, dat de niet direkt pastorale 

funkties en instellingen zoveel mogelijk onafhankelijk worden 

van het kerkinstituut. Het binnenstadsplan wil de sociale rele

vantie ven de evangelische boodschap voor de city opnieuw 
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gestalte gevea en bepleit daartoe een goede samenwerking tussen 

kerk en sociale dienstverlening. Doch met de in het plan voor

gestelde sekties voor kerkelijk vormingswerk en sociale dienst

verlening suggereert het autonoom geworden terreinen weer onder 

de invloed van het kerkelijk instituut te willen brengen en 

daarmee de ontwikkelingen terug te schroeven. 

Een andere tendens is die der pluriformiteit. Ook deze wil het 

PPBA honoreren, maar de struktuurvoorstellen die het doet gaan 

in de richting van centralisatie en uniformiteit. De voorstan

ders van pluriformiteit pleiten voor эеп eigen interpretatie 

van evangelie en kerk-zijn, en dus voor een eigensoortige 

struktuur. Kerkelijke eenheid is voor hen niet meer vanzelf

sprekend en moet opnieuw gevonden worden, en wel allereerst op 

het nivo van gezamenlijke geloofsopvattingen en kerkelijke 

taken« Ze zal van onderop moeten groeien doordat de diverse 

groeperingen bij elkaar -ondanks verschillen in geloofsinhouden 

en kerkelijke funkties- toch een gemeenschappelijke inspiratie 

en een gezamenlijk streven erkennen. De ontwerpers en uitvoer

ders van het PPBA wekken echter de indruk bij voorbaat de plu

riformiteit te willen inkapselen binnen de r.k. struktuur, 

omdat zij al aan een strukturele integratie werken, vóórdat er 

sprake is van een onderlinge konsensus over geloofsvisie en 

inhoudelijke kerkelijke funktie. Daarom loopt men niet zo warm 

voor het plan van de citykerk. Het ?P3A antwoordt in dit geval 

te vroeg. 

3. De strategie 

Wat betreft de strategie mikt het plan op een nieuwbouw van het 

geheel. Zo'η strategie vereist dat de gehele binnenstadskerk 

zich achter hetzelfde plan schaart en zich gezamenlijk in be

weging zet. Dat veronderstelt, dat de realisering van het plan 

gedragen wordt door zowel de veranderingsgezinde als de behou

dende kerkleden. Dit is een verheven maar onhaalbare strategie. 

Niet dat een totale vernieuwing niet als einddoel zou mogen 

gelden, maar de verwerkelijking ervan zal steeds moeten ge

schieden door veranderingen van onderdelen. Niet een totaal-

strategie, maar een projektsgewijze aanpak leidt tot effektieve 
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verandering, zeker in een pluralistiscii milieu. 

Voorts lijkt een strategie waarbij de betrokkenen zelf hun 

problemen fornuleren en trachten op te lossen meer kans van 

slagen te hebben dan de gebezigde veranderiagsprocedure. In 

dat geval had niet eeti werkgroep van deskundigen de diagnose 

en de therapie gepresenteerd, maar de betrokkenen zelf. Waar

schijnlijk waren er dan in vele gevallen minder radikale plan

nen uit de bus gekomen, maar wel voorstellen die realiseerbaar 

warent Voor een deel zou de hele problematiek direkt toege

spitst zijn op de interne moeilijkheden van de kerkorganisatie 

en de parochies. Maar los daarvan hadden die groepen die ertoe 

gemotiveerd waren of er al mee bezig waren rechtstreeks aan de 

nieuwbouw kunnen werken. Zo was tegemoet gekomen zowel aan de 

problemen van hen die zich nog in het traditionele parochie

patroon thuis voelen als van diegenen die in hun denken en doen 

het parochiesysteem achter zich hebben gelaten. 

Ons pleidooi voor een strategie waarbij de betrokkenen zelf de 

zaak in handen nemen is niet alleen meer demokratischer maar 

verdient ook om de volgende reden de voorkeur. Een veranderings

route is des te reëler naarmate ze aansluit bij de bestaande 

handelwijzen van diegenen die aan de verandering moeten mee

werken. De handelingsmodi van de mensen die bij dit proces zijn 

betrokken zijn zeer verschillend, maar de belangrijkste lijken 

ons wel de volgende. Die van de parochiepriesters worden in 

niet geringe mate gekenmerkt door de autonomie van de parochies 

en reguliere orden. De rooms katholieke kerk is hierarchisch 

en autokratisch gestrulccureerd. Binnen zo'η geheel is de zelf

standigheid van parochie en pastoor een goed, waaraan niet ge

tornd mag worden. Men verdraagt moeilijk een ingrijpen van 

buiten, en van boven (3^), en dat zeker niet in het amsterdamse 

klimaat. Maar daarnaast kunnen ws wijzen op geheel andere 

handelwijzen, die eveneens pleiten voor een aanpak van onderop. 

Niet weinige katholieken identificeren zich nog slechts ten 

dele mer wat het kerkinstituut voorstaat en doet. Ook met een 

plan dat vanuit het kerkelijk instituut wordt opgesteld zullen 

zij zich maar ten dele kunnen identificeren. Voor deze niet zo 

institutioneel gebonden gelovigen was een andere wijze van 
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plannen meer gescnikt geweest. Hetzelfde geldt voor de instel

lingen voor vormingswerk en sociale dienstverlening, die zich 

best willen bezinnen op de relatie tussen het evangelie en hun 

werk, maar wel in een van het kerkinstituut onafhankelijke 

opstelling. 

Als de werkgroep van het PPBA het bovenstaande leest, zal ze 

- zo stellen we ons voor - niet-begrijpend het hoofd schudden 

en zich verbazen over zo'η groot idealisme. Ze zal er ons op 

wijzen, dat al meerdere malen gepoogd was van onderop tot een 

oplossing te komen voor de kerkorganisatorische en parochiële 

problemen, maar dat al deze pogingen op niets zijn uitgelopen. 

Een strategie die vanuit het grondvlak vertrekt lijkt wel over 

goede agogische en ekklesiologische papieren te beschikken, 

maar in de kritieke situatie van de binnenstadskerk was deze 

gewoonweg niet haalbaar gebleken. Dat is voor wat de kerkorga

nisatorische problemen betreft waar, tenminste zolang de 

bisschop en andere leiders de strategie van de distantie 

blijven kiezen. De bisschop en de kerkelijke leiders hadden 

echter ook inzake de noodzakelijke sanering kunnen optreden 

als stimulatoren, koördinatoren en begeleiders van de plannen 

van de gelovigen en hun pastores. Om de betrokkenen tot de 

noodzakelijke planning te brengen, had men van hogerhand ener

zijds de kritieke situatie kunnen toespitsen en anderzijds 

leiding en hulp kunnen geven. Zo had het bisdom kunnen stel

len, dat binnen een bepaalde termijn de onrendabele parochie

bedrijfjes gesaneerd moesten worden. De staf had kunnen wijzen 

op de beperkte financiële middelen en de belangen van andere 

delen van het diocees. Desnoods had het bisdom na verloop van 

tijd een subsidiestop kunnen afkondigen. Anderzijds had de 

bisschop met een werkgroep uit de pastores en de gelovigen 

zelf, dus ter plaatse gezag uitoefenend, naar een oplossing 

kunnen zoeken. De strategie van de distantie is zowel in het 

geval van de werkgroep als van de bisschop volkomen begrijpe

lijk, maar niet doelmatig. Het bisdom en het dekenaat hebben 

niet gezien, dat een demokratisch leiderschap ook aktief, 

geëngageerd en konfronterend kan zijn. 
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k. Doelen eg middelen 

De gevolgen van de kombinatie tussen de reorganisatie der 

middelen en de heroriëntatie van de doelen hebben we tot nu 

toe gezien voor wat betreft de fasering en strategie die men 

voorstaat, en voor de wijze waarop geantwoord uordt op de 

vragen uit het veld. Rest ons nog te spreken over de verhou

ding tussen de doelen en de middelen» 

Al eerder hebben we gekonstateerd, dat de planning en de op

bouw van de citykerk zich meer met de middelen dan met de 

doeleinden van de kerk bezig houden. Het ΡΡΒΛ formuleert geen 

konkrete inhoudelijke doelen voor het kerk-zijn in de city, 

de opbouw ontwikkelt geen uitdrukkelijk pastoraal beleid voor 

de citykerk. Volgens de theologische inzichten van de plannen

makers kunnen de kerkelijke doeleinden vooraf niet precies 

omschreven worden; ze moeten in de plaatselijke situatie 

ontdekt worden. De christelijke waarden zijn wel in hun alge

meenheid bekend -zoals rijk Gods, vrede, gerechtigheid enz.-

maar in de aktuele situatie moet bepaald worden, wat zij kon-

kreet inhouden. In een steeds veranderende omgeving is die 

konkrete vulling nooit eens en voorgoed vast te leggen. 

Maar als je dit princiep huldigt, dan is het inkonsekwent 

tevoren wel de middelen vast te leggen. In dat geval dreigt 

het gevaar, dat de later komende doelen door die reeds be

staande middelen gefrustreerd worden. De uitvoering van het 

PPHA laat dan ook zien, dat de nieuwe oriëntatie op de city 

niet altijd gediend is met het strukturele middel citykerk. 

Deze laatste is overigens meer een antithese van de parochiële 

autonomie dan een bemiddelaar tussen city en evangelie. Even

eens leidt het gebrek aan evenwicht tussen duidelijkheid van 

doelen en van middelen ertoe, dat men zich in de praktijk met 

het meest duidelijke, namelijk de middelen, gaat okkuperen, 

waardoor deze doel in zich worden. De opbouw van de kerkelijke 

organisatie citykerk onrkomt niet aan dit gevaar. Dat is be

grijpelijk. Want als in organisaties met duidelijke doelen de 

middelen al geneigd zijn een eigen bestaan te gaan leiden en 

zelf doel te worden (35), hoeveel te meer dan in het geval de 

middelen vaag zijn. De meest harde fakroren -en dat zijn de 
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middelen- beheersen dan het verloop van het proces en maken 

een doelgerichte kerkopbouw onmogelijk. 

Tot slot wijzen we op een belangrijk gevolg van het ontbreken 

van duidelijke en konkrete doeleinden. Wanneer een pastoraal 

beleid ontbreekt en er ook niet met zorg naar wordt gezocht, 

worden de theologische uitgangspunten en de plannings- en 

opbouwpraktijk niet op elkaar afgestemd. Zoals we zagen, kan 

dit leiden tot een diskrepantie tussen doel en middel, denken 

en doen, theologische theorie en kerkelijke praktijk. Zo'η 

kontradiktie heeft tot gevolg, dat de beleden kerkelijke 

zending of de gekozen theologische uitgangspunten pure ideolo

gie (36) worden, die de kerkelijke werkelijkheid versluiert, 

en aldus verhindert dat de theologische bezinning een kritisch-

sture nde funktie uitoefent op het konkrete kerkelijke hande

len. Als dit gebeurt, missen zowel de theologische theorie 

als de kerkelijke praktijk eikaars korrigerende en bevruch

tende werking. 

Het proces van planning en opbouw van de citykerk roepen de 

vraag op naar een kerkelijke planning, waarbij theologische 

theorie en praktisch handelen meer adekwaat op elkaar zijn 

afgestemd. Daaraan wil het volgende deel van deze studie een 

bescheiden bijdrage leveren. 
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KEHKELIJKE_VERANDERI^G. 

Dit laatste deel formuleert een aanzet voor een praktische 

theologie van kerkelijke verandering. De beschrijving en ana

lyse in de beide voorafgaande delen geven ons aanleiding tot 

een meer fundamentele bezinning op het verschijnsel van de 

geplande verandering. De theoretische exkursie die we daartoe 

ondernemen beoogt nieuwe uitgangspunten te vinden voor een 

theologische handelingstheorie omtrent de planning van veran

deringen in de kerk. 

Onze case-studie heeft ons geleerd, dat geplande kerkelijke 

verandering een uiterst moeizaam proces kan zijn. In tegenstel

ling tot de kerkelijke praktijk heeft de theologische theorie 

minder moeite met de sociale en kerkelijke veranderingen. Vele 

theologen hebben de laatste jaren in koor het primaat en de 

noodzaak van de verandering aangetoond, en gepleit voor een 

gelovige praxis die gericht staat op de vernieuwing van kerk 

en wereld. De diskrepantie tussen de nieuwe theologische 

ideeSn en de kerkelijke veranderingspraktijk beperkt zich niet 

tot het voorbeeld in onze case-studie, maar is een vaak voor

komend verschijnsel. 

Vanuit de praktische theologie, die zowel de theoretische in

zichten van de sociale wetenschappen en van de theologie, als

ook de praktische mogelijkheden van de kerkelijke situatie in 

ogenschouw neemt, zullen we proberen de genoemde kloof te over

bruggen. Naar onze mening is een doelgerichte kerkelijke plan

ning, welke zowel rekening houdt met de evangelische waarden 

en heilsdoelen als met de eisen van de konkrete situatie, een 

geschikte brug tussen de theorie en de praktijk. In zo'η plan

ning moeten de theologische visies omtrent de wenselijk geachte 

toekomst richtsnoer zijn voor het veranderen van de praxis. 

Wat de christen gelooft en hoopt wordt afgestemd op de moge

lijkheden van de kerkelijke praktijk, en omgekeerd. 
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In dit deel bespreken we de planning vanuit het perspektief 

van de iiiatoriciteit van de openbaring. Onder invloed van het 

historisch denken van de Nieuwe Tijd heeft de theologie wederom 

ontdekt, dat de christelijke openbaring in wezen een historisch 

karakter draagt (1). De God van het christendom is niet de god 

der filosofen, maar een historische God: de God van Abraham, 

Xsaak en Jakob, de God van Jezus van Nazareth. Door de mens

wording is deze God in de geschiedenis binnengetreden. God en 

geschiedenis, God en wereld moeten steeds samen gedacht worden. 

Een God zonder wereld is voor de christen even zinloos als een 

wereld zonder God. 

In het statische denken was de wereld een onveranderlijke 

kosmos, die gehoorzaamde aan eeuwige wezensstrukturen. Bewe

ging en verandering golden er als uitdrukking van eindigheid 

en zondigheid; ze waren oppervlakteverschijnselen van een 

eeuwig zichzelf blijvende wereldorde, welke haar zijnsgrond 

vond in het eeuwige onveranderlijke goddelijke Zijn. Voor het 

denken van ná de Verlichting is de geschiedenis niet slechts 

een moment binnen een omvattende statische orde. Nee, de 

werkelijkheid is zelf geschiedenis (2). Historiciteit en ver

andering zijn daarom fundamentele kategorieën voor het verstaan 

van de realiteit. 

Het christendom is -anders dan de mythologische of natuurreli

gies- wezenlijk en innerlijk historisch. Niet de natuur* of de 

diepte van de menselijke ziel, maar de geschiedenis is de 

dimensie waarin de mens God ontmoet. De betrokkenheid op de 

historie behoort dus konstitutief tot het christelijk geloof. 

De christen mag zich niet uit de geschiedenis terugtrekken in 

de binnenkamer van het geloof of in een stonnvrije zone van 

een a-historisch Woord van God (Barth) of van een existentiële 

beslissing (Bultmann). Deze drijven het christelijk geloof in 

een a-historisch getto. Openbaring en geloof zijn beide Juist 

historische werkelijkheden: historisch en werelds zich vol

trekkend woord en antwoord. De waarheid van het geloof is 

alleen in historisch perspektief gegeven en bewijst zich als 

waarheid in de historische daad: wie de waarheid doet, komt 

tot het licht. (Jo. 3,21). Geloof en maatschappijveranderende 
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ргахіз hangen ten nauwste met elkaar samen. 

Met de historiciteit van de openbaring is tegelijk het primaat 

van de toekomst gegeven. De transcendentie Gods, vroeger ge

dacht als een transcendentie boven de wereld, wordt nu gezien 

als transcendentie vanuit de toekomst van wereld en geschie

denis. Het is niet een zuiver binnenwereldlijke toekomst, 

want God is dé Toekomst, aangezien Hij niet alleen aan het 

einde maar ook aan het begin der geschiedenis staat en deze 

als geheel draagt; Hij is er de Alpha en de Omega van. De 

geschiedenis en de toekomst van mens en wereld zijn een van 

Godswege gegeven en opgedragen kans tot humanisering van de 

mensheid» opdat in de gescniedenis het rijk van God komt, en 

dat Rijk is de toekomst van alle mensen. 

Binnen het kader van dit historische denken gaan we bezien 

wat resp. de sociale wetenschappen en de theologie ons te 

zeggen hebben over geplande verandering. De aldus verkregen 

inzichten benutten we in het laatste hoofdstuk voor een aan

zet van een praktische theologie van planning van kerkelijke 

vernieuwing (3). 
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PLANNIMG VAN SOCIALE ЕЯЛМОЕНІМС ¿Ν НЕТ ΚΡΙΊΕΝΟΕ GaOSRIJK 

PARAGRAAF I; PLANNING \JM SOCIALE VERANDERING 

Inlaldinq 

Het fenomeen planning lijkt zo oud als da nieneheid zelf. Reede in de 

Oudheid en da Itiddeleeuuen is er sprake van vooruitdenken en vooruit

zien αρ grond van kennis van toekomstige gebeurtenissen. Deze 'planning' 

staat evenwel nog in dienet van de beheersing ven natuurkrachten uelke 

zelf in uezen als onveranderbaar worden gezien. (1) 

De geboorte van het moderne planningedenken vindt plaats ten tijde van 

de Verlichting. De verlichte rede en de opkomst van de positieve weten

schappen stallen de mens in staat de wetmatigheden ven de natuur te 

ontdekken en te verklaren, zonder daarvoor een transcendente leiding 

van hot wereldgebeuren aan ta nemen. Natuur en maatschappij kunnen met 

behulp van de wetenschap logisch verklaard worden. Daarbij komt dat de 

opkomst van de positieve wetenschappen vergezeld gaat van een verlicht 

vooruitgangsoptimisme, dat op zijn beurt weer het utopisch denken 

bevordert. In de utopie wordt geanticipeerd op de toekomst. Staat 

tijdens de Verlichting daza utopie nog vooral in dienst van de ver

klaring der ишгкзііjkhaid, in de negentiende eeuw richt de utopie zich 

primair op de konstruktie van een nieuwe wereld · Itet behulp 

van de tach.-iiak acht ds wetenschap zichzelf in staat de utopisch ge

wenste maetachappij op te bouwen. (2) 

Het raodarna planningsdsnken berust op de overtuiging, dat de ideale 

toekomstige samenleving gskonstrueerd kan worden door een edskwaat 

gebruik van de menselijke rationaliteit. (3) De idee van de verander

baarheid en maakbaarheid van de wereld wordt gekoppeld aan een utopische 

toekomstvisie en het gebruik van de menselijke rationaliteit. Aanvanke

lijk wordt de komst van hei; aards paradijs nog gezien als een wetmatige, 

natuurlijke ontwikkeling. Later ligt de maatschappelijke vooruitgang 

steeds meer in do macht van de menselijke ratio, welke zelf da toekomst 

kan maken. De weg die naar dia toekomst leidt heet planning, 
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hJat dient man onder planning te verstaan? Het uioord planning wordt in 

een veelvoud van betekenissen gebruikt, umardoor de inhoud van het 

begrip geenszins duidelijk is. (4) In deze studie zullen wij een breed 

of omvattend begrip van planning hanteren, dat meer behelst dan prog

nose of programmering. Qm dit te verduidelijken onderscheiden ωβ in 

navolging van Picht (5) drie grondvormen шаагіп het menselijk denken 

zich de toekomst kan voorstellen: prognose, utopie, planning. De prog

nose geeft op grond van informaties uit het heden een wetenschappelijke 

diagnose van de toekomst en van haar (on)mogelijkheden; ze gaat 

empirisch-experimenteel te werk. Op grond van deze gegevens schept de 

sociale fantasia verbeeldend een optimale visie van de toekomst: de 

konkrete utopie. De planning streeft ernaar de doeleinden die in de 

konkrete utopie worden aangegeven te verwerkelijken binnen de grenzen 

van wat in da gegeven situatie mogelijk is. (б) Planning staat in de 

spanningsverhouding van het wenselijke en het mogelijke, van 'Sollen' 

en 'Sein', van utopie en konkrete situatie. In die kontekst streeft ze 

ernaar de bestaande situatie te veranderen in de richting van een 

wenselijke eindtoestand, welke in de utopie is omschreven* Van Houten 

(7) legt daarom terecht de kern van het begrip planning in: het langs 

rationele weg realiseren van konkrete utopieën, welke worden oooavat 

als aen geheel van doeleinden, dat door doelbewust handelen kan worden 

bereikt. 

Sij deze omschrijving van planning sluit deze studie zich aan. Planning 

beoogt sociale verandering te bewerken, en wel door het realiseren van 

konkrete utopieën door middel van een rationele organisatie van middelen. 

In deze paragraaf spreken we bijgevolg allereerst over sociale verande

ring, vervolgens over utopie en rationaliteit, en tenslotte over de 

planning. 

I. SOCIALE УЕЧАМОЕЯШС 

Allereerst onderzoeken we waar sociale verandering voorkomt, hoe deze 

gedefinieerd moet worden, en door welke krachten ze ontstaat. 

1· Spannino tussen geliikblijven en veranderen 

Er is een voortdurende spanning tussen geliJkblijven en veranderen. 

Deze treedt op in elk individu en ieders samenleving. Al sinds de 

Oudheid houdt het menselijk denksn zich bezig met de vraag: moet aan 
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baiiieging an varandaring áf aan tust an stabiliteit hat primaat ver

leend worden? Anders gezegd« is sociale rust normaal, en verandering 

aan abnormale verstoring van het avenuicht; of is juist de dynamiek het 

meest eigene en normale in het laven van de mans en de samenleving? (θ) 

Naargelang hun antuoord op dit probleem zijn er tueeärlai visies op de 

werkelijkheid: de statische en da dynamische. Voor aan statische visie 

zijn rust en stabiliteit de essentiële kenmerken van het leven. Veran

dering zou slechts een tijdelijke verstoring van het avenu/icht zijn en 

uederom uitlopen op een nieuua toestand van rust. Doch sinds de Oodsrne 

Tijd, welke gekenmerkt wordt door alsmaar snellere verandaringen, wint 

de dynamische werkelijkheidsopvatting steeds meer veld. Deze kent 

terecht het primaat toe aan de verandering: Veranderen is normaal in 

het leven van het individu en de samenleving. Sommigen gaan zelfs zo 

ver, dat zij stellen dat alias veranderlijk is en dat het enige dat 

niet veranderlijk is de verandering zelf is: alleen de verandering is 

blijvend. (9) Ook al erkent men aan da verandering het primaat toe, 

dat betekent weer niet per se dat men da waarde van de stabiliteit 

ontkent. Integendeel, volgens de dynamische visie hoeft er namelijk 

geen strikte tegenstelling te bestaan tussen stabiliteit en dynamiek, 

alsof beide elkaar zouden uitsluiten. Stabiliteit moet niat opgevat 

worden als onveranderlijkheid, maar als kontinuitait. Verandering en 

kontinuiteit komen in werkelijkheid samen gelijktijdig voor. Zelfs de 

meest radikale verandering is nooit een totale omwenteling en beroert 

nooit de gehele maatschappij in ál zijn onderdelen. Altijd is er een 

zekere kontinuiteit. Oe mensen dromen wel van totale verandering, maar 

maken deze in werkelijkheid nooit mee. Ondanks de meeet ingrijpende 

wijziging blijft de mens of de maatschappij herkenbaar als dezelfde. 

(1С) Haar daar staat tegenover, dat ar in iedere samenleving - ook in 

de meest stabiele — veranderingen optreden. Deze veranderingen zijn 

niet in elke samenleving even groot en ingrijpend. Duidelijk is, dat 

er grote verschillen bestaan in het tempo, de omvang en komplexiteit 

van de mutaties die in de verschillende samenlevingen voorkomen. Zo 

zijn snelle, veelomvattende en ingewikkelde veranderingen juist type

rend voor de moderne industriële of post-industriele maatschappij. 

Ingrijpende sociale verandering is een bekend verschijnsel geworden. 

(Haar ondanks dat geldt: al verandert er veel, nooit verandert alias; 

vandaar .ook nu de voortdurende spanning tussen gelijkblijven en veran

deren, tussen stabiliteit en dynamiek. (11) 
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2. IJat із зосіаіэ varandering? 

Hoeveel an uat moet ar varanderen, ыіі man met recht van sociale ver

andering kunnen spreken? Kan alle эосіаіэ dynamiek al sociale verande

ring genoemd uorden? Hieromtrent bestaat geen eenstemmigheid binnen de 

sociale uietenschappen. Ual is men het erover eens, dat niet elke vorm 

van dynamiak reeds sociale verandering in strikte zin is. De diakussia 

gaat evenuel over de vraag, aan melke kriteria voldaan moet zijn, uil 

er acht sprake zijn van sociale verandering. Hat andare woorden, welke 

aspekten van een sociale eenheid acht man zo belangrijk, dat als deze 

veränderen met recht gezegd kan morden dat de sociale eenheid zelf 

verandert? Sommige sociologen willen pas van sociale varandering in 

strikte zin spraken als de struktuur van de betreffende eenheid zich 

mijzigt. (12) 

Anderen koppelen het begrip terecht niet zo stringent aan de veran

dering van struktuur. Zij spreken dan ook bij voorkeur over socio-

kulturela veranderingen. Oeza treden op als de aard van da interakties 

tussen mensen zich wijzigt onder invloed van nieuwe waardan en normen, 

opvattingen en doelstellingen. (13) 

De moeilijkheden omtrent da precieze omschrijving van socials verande

ring hangen samen met een tweetal gegevenheden. Allereerst is er het 

fait, dat we nog maar weinig weten van de oorzaken en bronnen van 

sociale verandering. (14) De spanning tussen stabiliteit en dynamiek 

wordt veroorzaakt door krachten die in tweeërlei richting werken: 

enerzijds krachten die aansturen op verandering, en anderzijds krachten 

die de verandering juist blokkeren. (15) Deze zogenaamde verandering-

bevorderende en verandering-blokkerende krachtan kunnen van heel uit

eenlopende aard zijn. Uitvindingen, konflikten, charismatische personen, 

natuurrampen rasp. bestaande gedragspatronen, normen, sociale kontrole, 

macht enz. kunnen da verandering oproepen dan wel onderdukken. (16) 

Ja, dezelfde faktoren kunnen al naargelang de situatie de verandering 

positief of negatief beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld de godsdienst 

zowel bijdragen tot da handhaving van de bestaande toestand alswel 

stimulsran tot radikale omuentelingen. Er bestaat geen enkelvoudige, 

alles omvattende theorie van sociale verandering, die omschrijft in 

welke situaties welke oorzaken tot welks sociale veranderingen lalden. 

(17) Ual heeft men getracht zo'n algemene theorie op te stallen. Neem 

bijvoorbeeld de geschiedenisopvatting van Пагх (18), welke da motor van 
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alla maatachappelijke verandering zoskt in de ekonamischa orde. Ш Ь г 

(19) en zijn volgelingen wijzen daarentegen op de rol van de waarden 

en ideële belangen als dynamiserende krachten, terwijl weer anderen 

het sociale konflikt of da technisch-industriële revolutie aanvoeren 

ala oorzaak van sociale omwentelingen. In tegenstelling met laatst

genoemde faktor zian modèrne kultuurkritlci de technologie in haar 

technokratische gedaante Juist als een stabiliserende kracht (20). 

Inmiddels is men het erover eens, dat noch hut ontstaan noch de richting 

van sociale veranderingen uit éen oorzaak verklaard kunnen worden, welke 

oueral en altijd tot hetzelfde gevolg zou leiden. (21) Hat maatschappe

lijk proces staat onder invload van een komplexe veelvoud van zowel 

dynamiserende als stabiliserende krachten, welke elkaar ondersteunen 

of tagenwerken; deze krachten komen zowel uit interne als uit externe 

faktoren voort, zowel uit konflikten als uit harmonieuze verhoudingen, 

uit atrukturele als kulturele elementen, uit individuen, groepen of 

grotere sociale systemen. 3uist die dialektische spanning tussen 

dynamiek en stabiliteit zorgt ervoor, dat de geschiedenis verder gaat, 

niat als een kringloop, maar als aan historisch proces. 

0a moeilijkheden omtrent de nauwkeurige omschrijving van sociale ver

andering hangen met nog een tweede gegeven samen, det is: de alomtegen

woordigheid van de verandering. Overal en altijd ontmoeten we da ver

andering! zowel in de gehele samenleving als in elk van de onderdelen 

en in de omgeving; ze betreft zowel de struktuur als de kuituur. Boven

dien ia de verandering een kontinu, zij het niet op welk moment duide

lijk waarneembaar verschijnsel. Om haar te kunnen waarnemen is het 

nodig de veranderende eenheid gedurende een bepaalde tijdsperiode te 

observeren. Daar verandering een voortdurend en blijvend verschijnsel 

is, is het verre van eenvoudig het begin an einde van aen veranderings

proces vast te stellen. Zelfs ingrijpende en evidente veranderingen, 

zoala bijvoorbeeld de franse revolutie, zijn moeilijk precies af te 

perken. Politieke en sociale revoluties worden vaak voorafgegaan of 

gevolgd door veranderingen in het denken, waarvan we nog moeilijker aen 

begin en eindpunt kunnen vastlaggen. (22) Soms kan aan aanvankelijk 

onopvallende uitvinding leiden tot verstrekkende sociale gevolgen. Als 

voorbeeld hiervan noemt Thurlings (23) de benzinemotor, die leidde tot: 

auto - oliamaatschappijen - wegenbouw - scheiding van woon- en mark-

plaats - toerisme en toeristenindustrie - stedebouw en suburbanisatie -

verkeerswetgeving - miliauhygiene - oliesheikdommen, enz. Oit voorbeeld 
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dat tegelijk de invloed van de techniek op de sociale veranderingen 

illuetrsert, laat meteen zisn hoe moeilijk het is een eindpunt van de 

veranderingen ta bepalen, ook als men slechte enige aspekten van de 

komplexe sociale veranderingen in ogenschouu neemt. 

3. Sociale verandering, oevolq van mensali.ik handelen 

Uat ue tot nu toe gezegd hebben kan de indruk ш ккап, dat de motor van 

sociale verandering wordt aangedreven door krachten dia in hoofdzaak 

buiten de mensen om werken. Tagen zo'η mechanische opvatting van 

sociale verandering kan ingabracht worden, dat deze krachten meestal 

juist uit de mensen zelf voortkomen of voortgekomen zijn. Ze zijn het 

gevolg van mensen dia zin geven aan hun situatie, op grond daarvan 

handelen en op dia wijze geschiedenis maken. De mensengeschiedenis 

wordt niet beoaald door een absoluut noodlot of door een externe 

goddelijke macht, maar door de mensen zelf. (24) Oa meeste sociale 

veranderingen zijn dan ook geheel of gedeeltelijk het produkt van 

menselijke wereldopbouw. Daarmee is evenwel niet gezegd, dat de mensen 

die deze veranderingen ondergaan ze ook altijd zelf bewust gewild 

hebben. Integendeel, vele veranderingen zijn niet welkom voor degenen 

die ze ondergaan. Ze zijn het niet voorziene en niet gewenste gevolg 

van menselijke beslissingen of handelingen uit verleden of heden. De 

al eerder genoemde verbrandingsmotor is hier een spreksnd voorbeeld. 

Ook de urbanisatie, de cityvorming en het maatschappelijk pluralisme 

zijn alle voorbeelden van sociale veranderingen, uelke eigenlijk door 

niemand bewust gewild zijn, terwijl za toch voortkomen uit sociale 

processen die door de mensen zelf veroorzaakt zijn. 

Maast de niat-gewilde zijn er ook veranderingen, die door de betrokkenen 

wel bewust gewild en nagestreefd worden. Om die veranderingen gaat het 

hier. Hen kan dan denken aan sociale bewegingen, waarbij mensen zich 

aaneensluiten om bepaalde ontwikkelingen ta bewerken, tegen te houden 

of ongedaan te maken (25). Reformistische of revolutionaire bewegingen 

roaoen vaak weer tegenbewegingen op. Dat hebben we ook in het vorige 

deel van deze studie gezien. De mensen die in het voetspoor van de 

opstellers van het PPBA de kerk in de binnenstad willen veranderen zijn 

zo
1
η sociale beweging. De tegenstanders van het pastoraal plan gaan een 

tegenbeweging vormen. 
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Dit uoorbaald із illustratiaf voor aan driatal aapaktan van gauilda 

varandaringan. Allaraarat blijkan sociale baiuagingan voort ta komen 

uit aan gevoel van onvrada mat da bestaande of toekomstige situatie 

en uit net verlangen daarin verandering te brengen. Vervolgens blijkt, 

dat deze beuegingen teganbamegingen kunnen oproepen, u/aardoor konflik-

tsn en machtsstrijd ontstaan tussen mensen dia de bestaande toestand 

uillan veranderen en degenan die deze uiillen handhaven (26)· En ten

slotte, evenals niet-geuilde veranderingen kunnen ook beoogde veran

deringen een bron zijn van morele varuarring en sociale ellende, 

van vervreemding of anomia. Dat geldt overigens evengoed voor 

de mensen dis zich bij een sociale baueging hebben aangeelotan« Immers 

de gewilde verandering blijft vaak uit, de hervorming of revolutie 

mislukt en roept nieuwe onzekerheid of onderdrukking op. 

Oeze ervaringen hebben geleerd, dat het willen van verandering nog 

niet voldoende is· lian moet op de aerate plaats weten welke verande

ringen zowel wenselijk als realiseerbaar zijn; en op de tweede plaats 

moetan deze met overleg an volgens een strategisch plan verwerkelijkt 

worden· Kortom, om gewilde veranderingen ook werkelijk door te voeren 

is planning nodig« 

II. UTOPIE EN RATIONALITEIT 

Utopie en rationaliteit zijn de twee centrale begriopen in onze opvat

ting over planning. Daarom is het goed eerst helderheid te scheppen in 

deze begrippen an hun betekenis voor ds planning uiteen te zettan, 

alvorons wo gaan spreken aver de planning. 

1. Planning zonder utopie 

De waarde van de utopie voor de planning was de laatste Jaren aardig 

op de achtergrond geraakt. In de vorige delen van deze studie kwamen 

we een planning tegen, welke weinig utopische elementen bevat. Doch 

het РР8А is in deze echt geen uitzondering, want in de hele plannings

praktijk tijdens de laatste decennia wordt de utopie ondergewaardeerd. 

De planning houdt zich dan immers meer met de middelen dan met de doel

einden der samenleving bezig (27). Als raaktie op de sociaal-ekonomische 

krisis van de dertiger Jaren staat planning na de eerste wereldoorlog 

vooral in dienst van de kriaisbestrijding; ze beweegt zich dan haast 
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uitaluitand op skonomisch tarrein. Hetzalfde geldt voor de periode 

kort ita de tueede wereldoorlog, шаагіл de wederopbouu van de vroegere 

maatschappij an nadien de uitbouw van de welvaartsstaat centraal staan· 

De planning uordt vooral verricht door planningsdeskundigen zoals 

planologen, ekanomen en sociologen, die haar zien als een politiek-

noutraal instrument ten dienste van het beleid. Da politieke doel-

eindonkauze uordt niet bij de planning betrokken. Dat dit niet gebeurt 

vindt onder meer zijn oorzaak in de vrees dat een sterke ovarhaida-

planning het vrije spel op de ekonomische markt ta zeer aan benden 

zou leggen. Overheidsplanning ы ік ook de doeleinden van de samen

leving omvat, uordt al snel in verband gebracht met het staatssocia

lisme (29). De staataplanning in de Oostbloklanden uordt in dat verband 

graag aangahaald als aen afschrikuekkend voorbeeld van te grote in

menging door da overheid. Om dit image te voorkomen uordt planning 

voorgesteld als een neutraal instrument, dat niet de politiaka keuze 

van de maatschappelijke doeleinden beïnvloedt (29). Oe planning ba-

ueegt zich vooral op het gebied van de prognose en beheersing van 

kuantitatieve ontuikkelingen (ekonomie, ruimtelijke ordening, uegen-

bouu, groei van de welvaart enz.), niet op dat van de kualitatieve 

verandering van de maatschappij. 

Deze beperktheid van het planningaterrain uordt na da vijftiger jaren 

duidelijk, als de planning aen immens niauu veld gaat betreden: de 

ontuikkalingslanden van de derde uereld. Ook daar richt de planning 

zich in oersta instantie op de sociaal-ekonomischa an infrastrukturela 

uitbouw van de samenleving naar het voorbeeld van de hoogindustriels 

landen. In de begin-periode is men nog niet toe aan de vraag, of de 

industriala uestarse landen ual een wenselijk doel zijn voor ds planning 

in de ontuikkalingsgebieden. Vanwege de ekonomische an materiele achter

stand van de derde-uereld-landan uordt de ontuikkelingsplanning zonder 

meer gezien als sen inhaalbeweging, walke de kloof tussen arm en rijk 

moet overbruggen. Oe hoogindustriels welvaartsstaat uordt aanvankelijk 

kritiekloos als model voor de ontwikkeling genomen. 

Doch rond de zestiger jaren treden da lakunes van deze technologische 

planning aan het licht. Dit gebeurt allereerst in de ontwikkelingslanden 

uaar de infrastrukturela veranderingen niat blijken te slagen, tenzij 

ze gepaard gaan met, zo niat voorafgegaan worden door ontuikkalingsuerk, 

dat zich afstamt op de kuituur der bevolking. De ontuikkeling van de 
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landan in de derda uiarald із mear dan еп zuiver technologische aange

legenheid. Het is veeleer een totaal maatschappelijk proces, dat de 

samenleving in al haar facettan raakt an waarbij kulturele an struk-

turele veranderingen in elkaar grijpen. 

Op ds tweede plaats beginnen de uestersa welvaartsstaten in hat midden 

van de zestiger Jaren aan aen nieuue fase van ontuikkeling. Daar deze 

landen een relatieve welvaart hebben bereikt zijn een groot aantal 

materiale uelvaartsproblemen opgelost ofwel in beginsel oplosbaar. Er 

treedt oen verschuiving op binnen het begrip schaarstat van materiële 

schaarste naar kulturele of geestelijke schaarste, van gebrek aan uel-

vaart naar gebrek aan welzijn (30). Nieuue luaarden en doeleinden zoals 

leefbaarheid, demokratie, zelfontplooiing, kreativiteit enz., ofwel 

oude waarden die door de industrieel-technische ontwikkeling in ver

drukking zijn geraakt zoals: zuiverheid van het milieu, soberheid van 

leven, doen (weer) opgeld. De vraag rijst, of het totale welzijn van 

de bevolking wel altijd gediend is met een voortdurende groei van de 

welvaart. Heeft de materiële vooruitgang ook de ontwikkeling van de 

andere aspekten van het totale welzijn bevorderd? (31) naatschappij- en 

kultuurkritici, pretestbewegingen an aktiegroepen hebben de laatste 

jaren voortdurend het deficit van de technologische planning der wel

vaartsstaat beklemtoond. Die planning doet het voorkomen alsof zij een 

waardevrij instrument is ten dienste van de maatschappelijke vooruit

gang, maar in wezen houdt zij zo onbedoeld en vaak onbewust de geves

tigde orde in stand. De doeleinden van de bestaande welvaartsstaat 

worden door deze planning immers als vanzelfsprekend aanvaard. Da 

toskomstalternatiaven die zij ontwikkelt stellen de doeleinden der 

samenleving niet in diskuesie en tasten avenmin de bestaande machts

verhoudingen aan. Gesproken in termen van 'zijn' en 'behoren': de 

planning kijkt naar wat ís, niet naar wat zou moeten zijn; ze beweegt 

zich haast geheel binnen het mogelijke en oriënteert zich niet op wat 

wenselijk is. Zonder een strikte tegenstelling tussen welvaart en 

welzijn te suggereren kan men zeggen, dat de technologische planning 

zich in hoofdzaak richt op wat wenselijk en mogelijk is voor de 

aelVaartsstaat zonder daarin expliciet de doeleinden van de toekomstige 

welzi insstaat te betrekken. Het gaat haar dus eerder om de kwantiteit 

dan om de kwaliteit van het bestaan (32). 
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Οβ utopieloza planning ondervindt hadantandaga «aal kritiak (33). De 

achtergronden daarvan traden aan hat licht in diskusaiaa binnen de 

futurologie an andere wetenschappen, tuaarin toekomstdenkera en metan-

achappera van verschillende richting soma lijnrecht tegenover alkaar 

staan (34). Us zullen op dsza diskussies ingaan in zover zs van belang 

zijn uat betreft de rol van de utopie in het toakomstdenkan en de 

toekomstplanning. 

2. Op waarden georiënteerde toakomstbanadering 

Binnen de huidige futurologie zijn er volgens van Steenbergen (35) 

twee hoofdstromingen. Da aerate noemt hij da 'establishment-futurolo

gia'; zs gaat uit van het orde-denken. Voor haar is ds toekomst de 

'overtreffende trap van het heden' (36). De 'technological forecasting' 

pretendeert een uaardevrijs benadering van da toekomst te zijn, dia reeds 

aanwezige (kwantitatieve) trends doortrekt naar de toekomst. Vaak wordt 

het magische jaar 2000, zoals in het bekende boek van Hermann Kahn en 

Anthony Шіап г, als richtpunt van de prognoses genomen. Oa toekomst is: 

het heden vermenigvuldigd met of gedeeld door twee; alles wordt meer 

(bevolking) an groter (steden), ofwel minder (grondstoffen) an kleiner 

(afstanden). 0a voorspelde en uitstaande toekomst is verrassingsvrij, 

omdat za in kiam reeds in het heden aanwezig is. Langs tachnologische 

weg kan dia toekomst ont-wikkeld warden. Еап kwalitatief andere toekomst 

wordt niet als reëel altarnatiaf gezian. Hoewel deze toekomstbenadering 

pretendeert waardevrij te zijn, hebban velan da ideologische basis 

ervan baklemtoond: onbedoeld diant ze in de praktijk de ideële ba-

langen van de bestaande maatschappij (37). 

Naast en als reaktie op deze establishment-futurologia is ar het laatste 

decennium een stroming van kritische futurologen ontstaan, waarvan men 

Herbert Marcuse (38) als aanvoerder zou kunnen zien. Stond in de eerste 

richting de bevestiging van het bestaande centraal, hetgeen prognos-

tich werd doorgetrokken naar de toekomst, de kritici daarentegen 

startan vanuit een negatia van de bestaanda orde. Ze beginnen dan ook 

niet bij het heden, maar bij da toekomst: vanuit aan wenselijk geachte 

toekomst dankan zij 'terug' naar het heden om te bezien wat ar aan de 

bestaande situatie veranderd meat worden, wil de gewenste toekomst 

verwerkelijkt worden. Hun denken overschrijdt de granzan van de positieve, 
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prognostischa uatanschap. Het is utopisch sn orianteart zich op 

»jaarden. Niet hat 'Sain· maar hat •Sollen' із da richtsnoer wan hun 

toekomstaankan. Vandaar dat zij maar uaarda hschten aan diskuaaias 

over waardan dan aan barakanande voorspellingen. In hun toakometdenkan 

gaat het immers niet zozeer om de uitbouw van de welvaartsstaat, maar 

om utopieën over menselijke emancipatie, vrijheid sn welzijn. 

Binnen hst denken over planning komen beide stromingen -en hun tegen

stellingen» terug in de polariteit tussen technokratische walvaarta-

bevorderaara en demokratische welzijnspredikare met als slogans "geen 

welzijn zonder welvaart", resp. "geen welvaart zonder welzijn". De 

beide stromingen gaan terug op diepgaande' verschillan tussen de neo-

positivistische an dialektische wetanschapsbeoefening, waarop we hiar 

niet verder ingaan (39). In het kader van deze studie kunnen we vol

staan met de konstatering, dat de kritische futurologen en toekomst-

denkers de rol van de waarden -en daarmee de rol van de utopie- bij 

het ontwerpen van da toekomstige maatschappij hebben herontdekt. Oa 

oude relatie tuaaen utopie en planning wordt weer in era hersteld. Het 

utopisch denken wordt niet meer met een tolerante glimlach op de koop 

toe genomen, maar gaat bij de planning een vernieuwde, essentiële rol 

spelen (40). 

3. De Utopie (41) 

Reeds in de twintiger jaran heeft Mannheim de waarde van het utopisch 

denken opnieuw beklemtoond (42). Utopie is een vorm van denken, waarin 

men vooruitloopt op da werkelijkheid, en wel met de kritische intentie 

die bestaande werkelijkheid te doorbreken: zowal da konkrete situatia 

alsook het denken, de waarden en belevingen die eraan korrsspondaren. 

Voor een goed begrip van de utopie kan men haar het best vergelijken 

met de ideologie. Utopie an ideologie vertonen zowel overeenkomsten 

als verschillen. Om met hun overeenkomsten te beginnen, ze zijn beide 

werkelijkheidsvreemde voorstellingen. Eveneens zijn beide in hoge mate 

bepaald door de konkrete situatie waarin ze ontstaan, daar er zijn ook 

belangrijke verschillen. De utopie is de werkelijkheid vooruit, terwijl 

de ideologia achtsrloopt op de realiteit. 3ij de utopie is het denken 

de werkelijkheid dus al gepasseerd, terwijl bij de ideologia het omge

keerde plaatsvindt;een ideologie heeft geen verwarkeliJkingsmogelijk-

heden meer. Hoewel beide werkelijkheidsvreemde voorstellingen zijn, 
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ligt het tueeds verschil tussen beide hierin, dat de ideologie 

* uiirklichkeitsverdeckand', de utopie 'uirklicnkeitstransformierend' 

is. In dit laatste verschil ligt het onderscheid tussen ideologie en 

utopie. De ideologie versluiert ds шаге realiteit. De utopie daaren

tegen legt de ш гк ііjWieid open; ze vervult een speerpuntfunktie: 

ze tekent een open zinhorizon, welke de werkelijkheid in haar toekoms

tige mogelijkheden openbaart. Houdt de ideologie de bestaande orde in 

stand» de utopie uil deze Juist veranderen. De ideologische mens 

handelt vanuit een ideologisch systeem, de utopische mens _in het licht 

van een utopisch beeld (A3). Het dit onderscheid is nog geen hard 

kritsrium gegeven waaraan ieder kan aflezen of hij met een ideologie 

of utopie te maken heeft. Het is moeilijk een nauwkeurige scheidslijn 

tussen beide te trekken, omdat beide in de praktijk vaak tegelijk 

voorkomen. Daarom weten wa meestal pas achteraf in welke mate een 

toekomstbeeld ideologische of utopische elementen bevatte. 

Niet alleen tussen utopie en ideologie, maar ook tussen utopieën onder

ling bestaan grote verschillen. In de omgangstaal wordt het woord utopie 

gebruikt voor toekomstbeelden, welke zo vaag en onwerkelijk zijn, dat 

ze wel altijd vrome wensen of wensdromen zullen blijven. Over die uto

pieën gaat het hier niet, maar wel over de konkrete utopieën (uà) of 
1 Realutopien' (45). Deze sluiten aan bij de huidige tijd en maatschap

pij en stellen een reëel haalbaar doel voor ogen, terwijl ze tegelijk 

de weg daarheen aangeven. 

Hoe ontstaat een konkrete utopie? Ze komt echt niet zo maar uit de 

lucht vallen. De betere toekomst dis de utopie omschrijft wordt aller

eerst negatief geopenbaard in de kontrastsrvaringen van menselijk on

recht, onderdrukking, uitbuiting, vervreemding enz. (45). In hst denken 

wordt de bestaande situatie kritisch genegeerd en overstegen en worden 

nieuwe mogelijkheden in de realiteit onderzocht. Het transcenderen van 

de bestaande toestand heeft de positieve funktis van ontdekking van 

nieuwe mogelijkheden· Omgekeerd houdt de nieuwe toekomst die de schep

pende fantasie ontwerpt een kritisch appel in,de bestaande situatie te 

veranderen. De konkrete utopie blijft dus niet staan bij een negatie 

van ds status quo of bij een destruktief tijdsbeeld. De kritiek welke 

de konkrete utopie heeft op de bestaande toestand staat in dienst van 

de positieve funktia die zij wil vervullen: de opbouui van een betere 

toekomst. Dat doet ze door de werkelijkheid van hier en nu een 
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realiseerbaar ideaalbeeld voor ogen te houden. Dat ideaalbeeld heeft 

normatieve kracht on oefent een morele aandrang uit, de betere wereld 

ook te veruerkelijken. De konkrete utopia zet due aan tot een handelen 

dat het bestaande omvormt in de richting van de geuenste toekomst. 

Tegelijk geeft da utopie, de weg naar die toekomst aan, waardoor ze 

nog meer stimuleert tot verandering. De konkrete utopie streeft ernaar 

verwerkelijkt te worden; ze wil ophouden utopie te zijn (47). De ver

werkelijking van de utopie is evenwel niet het einde van de utopie, 

want elke gerealiseerde utopie roept weer andere ideaalbeelden op. 

Volgens Bloch (48) is de utopie een harmoniserende en zingevende horizon 

van de menealijka an maatschappelijke werkelijkheid. Die horizon geeft 

richting, zin en oriëntatie en doet een beroep op zowel het hart als 

het verstand. De centrale utopie biedt een totaal-perspektief, dat alle 

menselijke deelutopiaën tot een zinvol geheel integreert. Vanuit dat 

geheel wordt de ontwikkeling van alle onderdelen gestimuleerd. Daarom 

is dis utopie de 'horizon de la planification' (49), een integratief 

tookomstpsrspektiaf van waaruit een 'Planung der Planenden' mogelijk 

wordt (50). Het ideaal van vrede, vrijheid en gelijke kansen voor allen 

dis onze aarde bewonen, de emancipatie en bevrijding van onderdrukte en 

achtergestelde bevolkingsgroepen, het welzijn voor de gehele bevolking, 

dat zijn hadentendage centrale utopieën. Deze vormen de zinhorizon en 

achtergrond van vele partiele utopieën. Dia deelutopiaën konkretiseren 

het ideaal en brengen het dichterbij. In een pluralistische wereld 

kunnen deze dealutopieen onderling zeer verschillen, of zelfs regel

recht met elkaar in strijd zijn. De centrale utopie van wereldvrede 

bijvoorbeeld kan op zeer uiteenlopende wijzen worden gekonkretiseerd, 

variërend van de koude oorlog, de machtsgeiljkheid tussen de grote 

natiee en de vermindering der bewapeningswedloop tot aan algehele ont

wapening of geweldloosheid. Os situatie waarin de utopia wordt geopera

tionaliseerd is sterk bepalend voor de konkrete inhoud ervan. In oen 

pluralistische wereld zal men het eerder eens zijn over centrale 

utopieën -vrede en welzijn wil iedereen- dan over hun konkretiseringen 

in nastrevenswaardige doelen en gewenste stratagiaan. In het algemeen 

geldt: hoe Konkreter ds utopie wordt, des te groter is de haalbaar

heid van de doelstellingen die door haar worden omschreven, maar 
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ααΚ des ta meer nuchter water moet ze bij de utooische wijn doen, 

en des te minder instemming zal ze in brede Krine ontmoeten. 

à. Rationaliteit 

Zoals gezegd in ds inlsiding op deze paragraaf houdt planning voor 

ons in, het realiseren van konkrete utopieën door een adekmaat ge

bruik van de menselijke rationaliteit. Nadat ша aandacht hebben ge

schonken aan ds utopie richten ue nu de kijker op ds rationaliteit (51). 

Om in verband mat planning en utopia de betekenis van da menselijke 

rationaliteit goed in hst vizier te krijgen is het van belang ta be

denken, dat er tutee typen van rationaliteit bestaan (52). Allereerst 

is er de funKtionela of instrumentele rationaliteit, melke voor ge

stalde doeleinden de meest geëigende en efficiënte middelen zoekt. 

Пах Ueber spreekt hiar van 'Ziueckrationalität': "Zuecknational handelt, 

uier sein Handeln nach Zuieck, Plittel und Mebenerfolgen orientiert und 

dabei sowohl die Plittel gegen die Zwecke, uie die Zwecke gegen die 

Mebenerfolgen, uie endlich auchdie verschiedenen möglichen Zwecke 

gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder affaktuell noch 

traditional handelt (53)". Oe funktionela rationaliteit is formeel en 

houdt zich dus niet bezig met inhoudelijke uitspraken. Ze geeft geen 

waarde-oordeel. Oit is het rationalitaitsbsgrip van de (nea)posivis-

tische wetenschap. 

Als tweede is er de meer omvattende of materiële ratio. Ueber spreekt 

van 'Uertrationalität'Г "Rain wertrational handelt, wer ohne Rücksicht 

auf die vorauszusehende Folgen handelt im dienst seiner Uebarzeugung 

von dem, was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Idaisung, Pietät, 

oder die Wichtigkeit seiner "Sache" gleichviel welcher Art ihm zu 

gebieten scheinen. Stets ist wertrationalss Handeln sin Handeln nach 

"Geboten" oder gemäsz "Forderungen", die der Handelnde an sich gestellt 

glaubt" (54). Nu gaat het niet om de instrumentaliteit der middelen, 

maar om de waardering der doeleinden. Bij dit rationalitaitsbegrio 

sluit dat van de Frankfurter Schule aan, als deze spreekt over ds 

ratio als de op vrijheid gerichte rede. Oe menselijke ratio heeft de 

taak de doeleinden te onderzoeken op de vraag, of ze menselijke doel

einden zijn, d.w.z. de menselijke emancipatie dienend. In deze opvat

ting wordt de rationaliteit niet bepaald door de voorafgegeven doelen, 
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maar is ze zslf doel: de ratio із identiek met vrijheid en mondigheid 

(55). Rationeel heeft hier de brede betekenis van redelijk, uijs en 

humaan. De materiele ratio is breder dan de wetenschappelijke rationa

liteit, omdat de eerste zich ook met de waardering der doelen en de 

toekomstbeelden bezig holidt. Haar de materiële ratio kan niet zonder 

de uetenschappelijks deskundigheid, ш ік ze omvat. Ze heet dan ook 

met recht omvattende rationaliteit. 

Als globaal onderscheid tussen materiale en instrumentele ratio zou 

men kunnen zeggen, dat de eerste zich op de maarden in de doelen richt, 

terwijl de tweede de middelen onderzoekt op hun affektiviteit. Doch 

het is niet helemaal juist ds materiële ratio geheel te koppelen aan 

de doelen en de instrumentele aan de middelen. Want niet alleen de 

doelen maar ook de middelen zijn aan waarden gebonden. Dit blijkt 

bijvoorbeeld hieruit, dat afgezien van hun effektiviteit sommige 

strategieën door de betrokkenen meer wenselijk worden geacht dan 

andere. Zr zijn mensen die een konflikt- of guerilla-strategie per se 

als onredelijk van de hand wijzen, terwijl anderen deze juist prefe

reren. De materiele ratio heeft evenzeer met de waardering der middelen 

als met die der doelen van doen. Daar komt nog bij, dat het doel-

middelschema maar heel betrekkelijk is. Juist dit schema suggereert, 

dat waarden bij doelen horen en middelen uitsluitend op hun instrumen-

taliteit moeten warden getoetst. Plyrdal (56) wijst op de ontoereikend

heid van het doel-middel-schema. Het onderscheid tussen doelen en 

middelen is verschuivend: doelen zijn meestal middelen voor verder

gelegen doelen. Daardoor is het moeilijk te zeggen, wear het terrein 

der middelen ophoudt en dat van de doelen begint. Tarugkomend op het 

onderscheid tussen instrumentale en materiele ratio kan het verschil 

nu aldus worden aangegeven: de instrumentale ratio onderzoekt doelen 

en middelen op hun effektiviteit voor de verder gelegen, hogere 

doelen; de materiele ratio vraagt naar de zin en waarde van beide 

voor de humanisering van mens en wereld. 

De materiële rationaliteit staat het dichtst bij de utopie. üJe noemen 

drie punten van overeenkomst. Allereerst stellen beide de menselijke 

waarden centraal. Sovendien warden beide bepaald door de gegeven 

situatie. Zoals elke utopie gebaren wordt in en bepaald wordt door 

de gegeven omstandigheid, zo is ook de materiele ratio sociaal-

historisch bepaald. Haar uitspraken streven niet een objektieve en 
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algemene geldigheid, maar naar aan historische en dus relatieve waar

heid. Шааг is, wat zich in de historische praxis als waar manifes

teert. Evenals de utopie, en dit is het derde punt van overeenkomst, 

is de materiële rationaliteit dan ook niet los ta denken van de praxisi 

het redelijke vraagt evenals het uenselijke om gedaan te worden. Uaar 

is, hiat uaar gemaakt wordt. Oe materiele ratio kent evenmin als de 

utopie een scheiding tussen een afdaling 'theorie' en een afdeling 

'praktische toepassing' (57). Oe idee van praxis in historische zin 

overheerst: Je moet de geschiedenis meemaken om door middel van 

reflektie de geschiedenis mes te kunnen máken. Vandaar dat de materiële 

ratio in nauuis relatie staat tot de politieke besluitvorming en het 

maatschappelijk engagement. 

Ue konkluderen, dat de materiële ratio van groot gewicht is voor de 

konkrete utopie. Oeze laatste uordt immers niet gekend door het zuiver 

positieve denken, maar door de verbeeldende waarneming. Oit houdt 

echtar niet in, dat de utopische toekomstvisie zonder de hulp van de 

positieve wetenschap kan. Willen de utopische wensen geen vrome wensen 

blijven, dan moeten ze met behulp van de wetenschappelijk-instrumentele 

ratio geoperationaliseerd worden in realistische strategieën en door 

middel van een doelgericht plan veruerkalijkt worden. Utopia, weten

schap en planning kunnen niet zonder alkaar. Zander wetenschap en 

planning is ds utopie blind, zonder de utopie zijn wetenschap en 

planning leeg. (59) 

5. Planning; utopie an rationaliteit 

Zoals voor de utopie zijn ook voor de planning da beide typen van 

rationaliteit van belang. Oat planning en instrumentale rationaliteit 

bij elkaar horen, behoeft nauwelijks betoog (59). Planning impliceert 

immers steeds het kiezen van middelen voor gestelde doeleinden, waar

voor ds instrumentele rationaliteit een onmisbaar hulpmiddel is. Mist 

zelden, zo zagen we boven (60), wordt planning zelfs geheel geïdenti

ficeerd met dit type van rationaliteit. Als planning slechts een zuiver 

technologische aangelegenheid en daarmee een politisk-ne'jtraal instru

ment was om beleidsdoelen van adekwate rniddalan ta voorzien, dan zou 

alleen een formale rationaliteit voldoende zijn. Voor aen planning 

daarentegen die konkrete utopieën wil realiseren zijn beide typen van 
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rationaliteit v/an belang. Uant zo'n planning zoekt zoual naar mens-

uaardigo doalsn als naar aangepaste middalan tsr иегш гкэііjking van 

dia doalen. Ze houdt daarbij an da uaarda án de affektiviteit van 

doeleinden en strategieën in het oog. Deze planningskoncaptie, die ы 

tot de onze hebben gemaakt, geeft prioriteit aan de op waarden geori

ënteerde planningsdoelen, maar acht het zoeken naar begaanbare wegen 

ter realisering van de gewenste doelen eveneens van groot belang. Het 

verheven doel blijft immers een wensdroom, als dit niet wordt afgestemd 

op de situatie waarin het gerealiseerd moet wordeni op de mensen die 

het zullen nastreven, op hun materiele en immateriële middelen, en op 

de aociale technieken die hun ter beschikking staan. De planning heeft 

daarom een meerledige taak: ze moet zowel helpen bij het zoeken naar 

humane doelen als bij het aangeven van realistische strategieën. Plan

ning houdt zich dus met de waarden, met de doelen en met de sociale 

technieken bezig. 

Mu moet niet zonder spijt gekonstateerd warden, dat de toekomstbenade

ringen die sterk georiënteerd zijn op waarden doorgaans erg zwak zijn 

in het aangeven van realistische stratagisën. De zogeheten kritische 

futurologen halen meestal niet het nivo van het verrassingsvrije toe-

komstdenken, als het gaat om het ontwikkelen van sociale technieken, 

waarmee de toekomstige maatschappij kan worden opgebouwd. Over het 

algemeen schenken ze weinig aandacht aan zaken als de politieke, 

ekonomische en sociale voorwaarden, de operationalisering van de 

utopische doelen tot een konkreet vernieuwingsbeleid, de mobilisering 

van dragers der realisering enz. (61). Anders gezegd, hun utopieën zijn 

nog niet echt konkreet; zs zeggen niet hoe men vanuit de bestaande 

situatie op weg kan gaan in de richting van de gewenste toekomst. 

Utopische doelen moeten omwille van hun eigen realisering gerela

teerd worden aan sociaal-technologische inzichten en vaardigheden. 

De relatie tussen utopie en sociale technologie is echter niet zonder 

problemen. Vele diskussiss binnen de sociale wetenschappen getuigen 

daarvan. Een wetenschap die zich wat betreft de geplande verandering 

de laatste jaren intensief met deze gespannen verhouding heeft bezig

gehouden is de agologie (62). Deze jonge sociale wetenschap is voort

gekomen uit nieuwe impulsen die de amerikaanse planneo-change-theorieën 

(63) hebben gegeven aan de sociale pedagogiek. Deze agologie of 
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andragologia heeft de laatste Jaran een turbulenta ontwikkeling door

gemaakt. Er takenen zich binnen deze uetenschap nu tuee hoofdrichtingen 

af, uielke parallel lopen aan de beide stromingen in het toekomstdenken 

en eveneens korresponderen aan tuee tendenties die kenmerkend zijn 

voor de moderne samenleving (64). Ые doelen hier enerzijds op het 

etreven naar emancipatie en anderzijds op het streven naar uetanechap-

pelijk-technologische beheersing van de sociaal-kulturela werkelijk

heid. Volgens Nijk (65) zijn beide tendentiea zouel verwant als tegen

strijdig* Soms schijnen ze in eikaars verlengde te liggen: niet zelden 

echter vallen zij samen met hoogst tegenstrijdige belangen. Na ons 

pleidooi voor de rol van de utopie ligt het voor de hand, dat we in

stemmen met die agologen, voor wie hun wetenschap meer is dan uitslui

tend een sociale technologie. Daaronder wordt verstaan een wetenschap 

welke zich alleen maar bezig houdt met sociale strategieën en middelen, 

zonder dat ze zich al te zeer bekommert om de doeleinden waarvoor deze 

worden ingezet. Van de andere kant is de agologia ook meer dan een 

sociale filosofia van de emancipatie, want ze onderzoekt naast waarden 

en doelen evengoed de stratagieSn en technieken. Analoog aan de 

agologia kan van de planning gezegd worden, dat deze gericht ataet op 

doelgerichte veranderingen in mens en samenleving, waarbij de op eman

cipatie gerichte doelen in verband worden gebracht met instrumenteel 

handelen. In dit kader kan planning gezien worden als een nieuwe sociale 

strategie, waarin de technologische rationaliteit een konsekwent 

dienend karaktar dient te behouden ten opzichte van de doel-rationa-

litait (66). 

III. GEPUNDE VERANOtRING 

In dit onderdeel gaan we onze opvatting over planning uitwerken. Zoals 

gezegd (67) kiezen wij voor planning als instrument voor het realiseren 

van konkrete utopieän. Alvorans hiar nader op in te gaan is het nodig 

ons onderwerp in te perken. Dat doen we allareerst in negatieve zin. 

Ше zullen niet spreken over planning in de betakenis van sociale 

planning (68), integrale maatschappijplanning ofwel overheidsplanning. 

Het gaat niet om planning op такго-пі о, welke gehanteerd wordt als 
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instrument om ds moderne maatschappij in al zijn facetten integraal te 

veranderen. UiJ zullen ons in het nu volgende in hoofdzaak richten op 

de planning op meso-nivo, verricht door groepen en kollsktiviteiten, 

organisaties en instanties in de samenleving die door middel van 

planning doelgerichte verandering nastreven. Ons objekt komt voor uat 

betreft het meso-nivo van de geplande verandering grotendeels overeen 

met dat der agologie, maar er is toch een niet onbelangrijk verschil. 

Da voor de agologie zo typerende samenuerkingsrelatia tussen veranderaar 

en klient (69) zullen uij buiten beschouuing laten. Het gaat ons niet 

zozeer om ds relationele aspekten van da geplande verandering. Het is 

ons veeleer en met name te doen om de inhoudelijke aspekten van het 

planningsproces in sociale systemen op meso-nivo» voorzover de planning 

gehanteerd uordt als een instrument om konkrete utopieën omtrent de 

toekomst te operationaliseren an te realiseren. 

Achtereenvolgens komen in dit onderdeel ter sprake: de kenmerken van 

onze planningskonceptie, de planning als een integrerend onderdeel van 

het doelgericht veranderingsproces, de planning van het veranderings-

beleid en dia der veranderingsstrategie* 

1. Zen niauiue konceptia van planning. 

Het planningsdenken heeft de laatste jaren ingrijpende uijzigingen 

ondergaan* Zoals te veruachten is, bestaat er geen algehele overeen

stemming in visie op planning. Daarvoor is het planningsbegrip ta sterk 

verbonden met uiteenlopende normatieve koncaptias. Idei zijn er enige 

algemene trends in hat moderne planningsdenken te onderkennen (70). 

Hierbij sluiten wij ons aan, als ы nu enkele karakteristieken geven 

van onze opvatting omtrent planning. 

Zoals bekend gaan wij uit van een omschrijving van planning, uelke 

deze ziet als een instrument voor het realiseran van konkrete utopieën 

(71). Daaruit valt af ta leiden, dat ds planning in haar moderne ge

daante georiënteerd is op maarden an toekomstvisies, uelke een door

braak van de bestaande toestand beogen (72). Daarmee is tevens gezegd, 

dat planning normatief is in die zin, dat ze betrokken is op humane 
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uaarden п daaraan ook haar zin an oriëntatls ontleent. Voorts houdt 

dit in, dat planning gericht staat op de toekomst. Planning is altijd 

toekomstplanning. Aangezien de toekomst die men wenst niet vanzelf komt, 

maar gemaakt moet morden, veronderstelt planning van de toekomst steeds 

aktieplanning. Voor deze planning is het dan ook typerend, dat zij een 

pro-aktieve houding (73) en aktieve rol veronderstelt ten opzichte van 

de toekomst. 

Een tueede belangrijke karakteristiek van het moderne planningsbegrip 

achten uij het gegeven, dat planning u/ordt gezien als een integrerend 

onderdeel van het totale varandarinosprocas. Werden vroeger het opstellen 

van plannen en het uitvoeren ervan uit elkaar gelegd, nu worden beide 

gezien als facetten van een en hetzelfde veranderingsproces. Het is 

bovendien niet zo, dat de planning eindigt als de uitvoering begint. 

Planning is zoals ωθ in het vervolg zullen zien een blijvende funktie 

tijdens het gehele proces. Voorts is bij planning de aandacht verschoven 

van het maken van 'meesterplannen' (74) naar het procesmatig (bege)leidsn 

en sturen van de zich voltrekkende veranderingen (75). Planning is daar

door meer adaptief geworden (76). 

In de literatuur over planning is aen hele diskussie gaande over de 

mogelijkheden en beperktheden van een holistische, allesomvattende 

planning, die uetenschappelijk-rationeel alle toekomstige systeem-

toestanden kan kennen, voorspellen en kontrolaren (77). De grillige 

aard der sociale realiteit ueigert avenusl zich aan te passen aan de 

rationele blauwdrukken an voorspellingen. Zr zijn dan ook grote mis

rekeningen gemaakt in de planning van steden, van de gezondheids- en 

welzijnszorg, en niat in het minst in de planning in de ontwikkelings

landen. Tegenover het synoptische planningsmodel staat het inkrementele, 

dat aan de planning een veel bescheidener rol toekent· Planning dient 

zich in hoofdzaak bezig te houden met fraktionele veranderingen in da 

vorm van een ongekoördineerde groai, dus meer met de middelen dan met 

ds principiala beslissingen over de doeleinden. In aen snel veranderende 

moderne samenleving, waarin de waarden en doelen van de toekomstige 

maatschappij voortdurend in diskussie zijn schiat aen inkrementele 

planning tekort. Daarom wordt door verschillende auteurs gepleit voor 

een planning, welke zowel oog heeft voor de basiswaarden en principiale 

uitgangspunten alsook voor het instrumentele aspekt van de doelverwer-
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kalijking. In ds terminologia dis ш al aerder gebruikten: Planning іэ 

aan instrument voor het realiseren van konkrete utopieën, melke ujorden 

opgevat als een geheel van doeleinden, die gebruik makend van sociale 

technieken worden nagestreefd. Planning houdt zich zouel met u/aarden, 

doeleinden als middelen bezig. Os utopie streeft naar totale ver

nieuwing van het bestaande, welke niet tot stand kan komen door 

alisen maar fraktionele veranderingen. Za beoogt Immers een kwalita

tieve verandering van de totaliteit. In de praktijk kan zo'n omwente

ling evenwel alleen tot stand komen, als ook de onderdelen omgevormd 

worden in de richting van da gewenste toekomst. Totale systeemverande

ring en stuksgewijs sleutelen behoeven geen tegenstellingen te zijn, 

mits ze beide in het perspektief staan van de ene nieuwe toekomst, 

die handelend nabij wordt gebracht. Es zijn dan ook met Ozbekhan drie 

nivoos van planning te onderscheiden (78). Het eerste en hoogste nivo 

ia dat van de konkrete utopie en de basiswaarden. Dat nivo hebben we 

aangegeven toen we boven spraken over utopie en rationaliteit. Het 

tweede nivo is dat van de beleidsplanning. Daar worden de verheven 

idealen gerelateerd aan de konkrete werkelijkheid: wat wenselijk is 

wordt afgestemd op wat in de gegeven situatie mogelijk is, hetgeen 

moet leiden tot een konkreet veranderingsbelsid. Op het derde en 

laagste nivo worden de geschikte en gewenste strategieën en middelen 

ter realisering gezocht. De drie nivoos staan met elkaar in sen 

hierarchische verhouding: ds uaarden bepalen ds doelen en deze zijn 

op hun beurt weer bepalend voor de strategieën en middelen. 

Als vierde belangrijke kenmerk moet genoemd worden, dat de planning 

demokratisch is (79). Dat houdt in, dat ze planningswijzen kiest 

waarbij de inspraak en de participatie van de betrokkenen mogelijk 

is, zeker wat betreft de keuze der basiswaarden en doeleinden. Een 

demokratische planning is in feite nog meer ideaal dan werkelijkheid. 

In vroeger jaren werd vaak een tegenstelling verondersteld tussen de 

totalitair en centralistisch opgevatte planning en de liberaal opge

vatte demokratie (80). Meer recentelijk vraagt men zich af, of de 

technokratisering der planning niet een gevaar is voor de demokrati-

aering van de besluitvorming. En wat betreft onze planningskonceptie, 

die de utopie zo centraal stelt, kan met recht worden gevraagd, of de 

utopie niet in hoofdzaak een aangelegenheid is van elites in plaats van 
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van brada kringen uit da bevolking (31). Ondanks daza bedenkingen is 

da modarne planning ervan overtuigd, dat een sociaal-kultureal гап-

daringsbaleid zoveel mogelijk moet staunen op da konsensus an parti

cipatie van han dia da gevolgen van dit beleid zullen ondergaan. Het 

esrate ñivo uaarop die konsanaus maat worden nagestreefd ia dat van da 

centrale waarden en doelaindan. De participatie begint bij hat namen 

van de baslissingan over de doeleinden. Openbaarheid van beleid an 

goeda voorlichting over de beoogde veranderingen zijn de eerste voor

waarden. Het moge duidelijk zijn, dat een planning voor en door da 

betrokkenen eerder gerealiseerd kan worden in klaine en minder komplexe 

eenheden dan in de moderne ingewikkelde en pluralistische samenleving. 

Een demokratische planning is vaelal zelf nog een utopia en voorwerp 

van planning. Za is alleen mogelijk in een samenleving of sociale 

eenheid dia zelf demokratisch funktioneert, 

Nu we in dit eerste punt een viertal karaktaristieken van da moderne 

planning hebben geschetst zullen we in het volgende eerst de planning 

plaatsen in hat geheel van het veranderingsproces an in da kontakst 

van de maatschappelijke besturing, zodat we daarna de aandacht uit

sluitend kunnen richten op de inhoudelijke aspaktan van hat plannings

proces, zijnde een proces van steeds konkretere konfrontatie tussen 

ideaal an werkelijkheid. ¡"Iet inhoud van het planningsproces bedoelen 

we niet het objekt van de planning (wat gepland wordt) maar de konkre-

tisaring van dit planningsobjekt van abstrakt ideaal naar realiseer

baar doel. 

2. Procas van doelgerichte vsrandering 

Planning is een noodzakelijk onderdeel van het totala proces van 

verandering. Een dergelijk veranderingsproces verloopt vanuit een 

uitgangssituatie via sen bepaalde weg naar een eindsituatie. Daarom 

kan het globaal in drie fasen onderverdeeld worden: het vertrekken uit 

de aktuala situatie (unfreezing), het bewegen naar een nieuws situatia 

(moving), an het vestigen van aan niauw stadium (stabilization) (92). 

Dit laatste zal wear uitgangspunt zijn voor aan nieuwe beweging. In 

alla drie de fasen, dia volgens de meeste agologen waar onderverdeeld 

kunnen worden (63), ontmoeten we drie telkens terugkerende elementan: 
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planning, uitvoering п avaluatia. Alle drie zijn blijvende funktiaa. 

Het is dus niet zo, dat de planning eindigt als de uitvoering begint. 

Planning із eigenlijk een voortdurend proces. Hier zien ωβ het grote 

verschil met vroegere opvattingen omtrent het maken van plannen en het 

uitvoeren ervan als ze gereed en definitief zijn. Bij geplande verande

ring verschuift allereerst het aksent van de planning van een toekoms

tige situatie naar de planmatige en doelgerichte (bege)leiding van de 

zich voltrekkende verandering. Planning en uitvoering van het geplande 

grijpen in elkaar. Oit heeft onder meer het voordeel, dat onvoorziene 

ontuikkalingen die zich tijdene de uitvoering voordoen, alsnog in de 

planning kunnen worden opgenomen. De planning is adaptiaf en kan beter 

afgestemd worden op de tijd en sociale situatie, uiaarin de verandering 

zich voltrekt (84). 

Zen tweede voordeel is, dat het veranderingsproces nu onderverdeeld 

kan worden in een aantal kleine stappen. Bij elke stap wordt door 

middel van evaluatie het bereikte resultaat vergeleken met het ge

plande doel, op basis waarvan de planning van de volgende stap plaats

vindt. Planning, uitvoering en evaluatie keren bij elke stap terug (35), 

De weg naar het einddoel wordt gemarkeerd door een reeks haalbare stap

pen. 

Planning staat in een bijzondere verhouding tot de evaluatie. De prak

tijk leert, dat in processen waar weinig geëvalueerd wordt, ook weinig 

aan planning wordt gedaan. Evenals de planning kan ook de evaluatie 

zich én op de doelen en op de strategieën richten; bij voorkeur doet 

ze dat op beide. De evaluatie kan tot gevolg hebben, dat bij hernieuwde 

planning ofwel de middelen, of ook de doeleinden gewijzigd worden. 

Planning en evaluatie zijn de essentiële elementen, waardoor een ver

anderingsproces een doelgericht proces wordt. Ze zijn noodzakelijk om 

de veranderingen te sturen naar een tevoren te kiezen doel. Door plan

ning en evaluatie wordt een veranderingsproces een stuur- of leerproces. 

liiat hiermee wordt bedoeld kan verduidelijkt worden vanuit de systeem

theorie (Эб) en de cybernetika (37). 

Een sociaal systeem dat verandering ondergaat staat in een voortdurende 

wisselwerking met zijn omgeving. Vanuit die omgeving, en ook vanuit 

zichzelf, ontvangt het informatie; het verwerkt deze informatie en 

geeft deze bewerkte informatie weer door aan de omgeving. Zo ontstaat 
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Binnen net systeem zelf voltrekt zich dus een proces wan mformatia-

i/eriuerking. Zo'n proces uordt een regel- of kringproces» wanneer de 

output aan informatie wederom via een nieuue input terug in het sys

teem uiordt gebracht. Voordat ds informatie het systeem verlaat, wordt 

deze afgetapt en gemeten. Hst resultaat van ds meting uiordt als nieuuis 

input in het systeem gebracht. Oit proces heet tegenkoppeling of 

feedback. Zo kan sen systeem profijt trekken uit de resultaten van 

zijn eigen fjnktionsren en daarop het verdere gedrag afstammen. 

Nu is het van belang bij gestuurde processen ondsrschaid te maken 

tussen processen waarbij het einddoel reeds vastligt en processen 

waarbij dat doel zelf nog veranderbaar is. Bij ds eerste heeft men te 

maken met een vastliggende norm, waarop het veranderingsproces wordt 

afgestemd. Hier kan de taak van de planning tweeledig zijn. Ze kan 

helpen het doel vast te stellen en vervolgens srvoor zorgen, dat de 

nodige middelen aanwezig zijn om dat doel na te streven. Bij deze 

processen is het ds taak der evaluatie te onderzoeken of ds werking 

van het systeem ook inderdaad aan het doel beantwoordt. Is dat niet 

het geval, dan wordt bij hernieuwde planning gezocht naar meer ge

schikte middelen om hst eenmaal gestelde doel alsnog te bereiken. Deze 

gang van zaken heet negatieve feedback of tegenkoppeling. 

Er is evenwel ook een andere vorm van feedback mogelijk, welke posi

tieve feedback wordt genoemd. Deze houdt in dat nist ds werking van 

het systeem of de strategie wordt gewijzigd om het doel alsnog te 

bereiken. Uu wordt op grond van de evaluatie hst doel zelf veranderd. 

Het proces heeft geleerd, dat het gestelde doel niet haalbaar, Juist 

of wenselijk is. Hier komen we aan de tweede soort veranderingspro

cessen, namelijk processen waarbij het doel veranderbaar is. Oeze 

noemt men leerprocessen. Ze zijn voor veranderingen van sociaal-

kultursls aard van bijzonder gewicht. Oeze veranderingen streven 

immers naar humane doeleindsn, welke nooit eens sn voorgoed vastlig

gen, ja meestal nog niet helemaal bekend zijn. Toen we spraken over de 

konkrete utopie werd reeds gewezen op de verandering van de doelen: 

met ds gang van het proces evolueert hst eindooel als een zich steeds 

verwijderende horizon. Daarom moeten bij leerprocessen zowel de doelen 

als de middelen voorwerp zijn van regelmatige evaluatie en herniauwds 

planning. 
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Hat gagev/en, dat da doalan niat vastliggen of nog niet in alla konkreat-

heid bekend zijn, ontslaat de planner niet van zijn opdracht deze toch 

zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Flaxibilitait van doelen із iets 

anders dan vaagheid van doelstallingan. Voor een doelgerichte verande

ring is een precíese formulering van da richting waarin men het eind

doel zoekt zonder meer een vooruaarde· 

Tot nu toe hebban ше de planning an de evaluatie onder de loep genomen 

en gekonstatesrd, dat daza belangrijke mechanismen zijn voor het sturen 

van het veranderinosproces. Maar ze zijn lang niat de enige faktoren 

dia de doelgerichte verandering van een sociaal systeem bepalen. Dat 

zijn er heel veel. Het is ondoenlijK. hier al die faktoren ta willen 

bespreken of te ordenen. We beperken ons tot enige belangrijke in

zichten omtrent het sturen van maatschappelüke veranderingen welke 

Etzioni heeft ontwikkeld. Hoewel geschreven voor hat makro-nivo lijken 

ze ons van belang voor het sturen van veranderingen in minder grote 

sociale systemen. Etzioni heeft zijn ideeën ontwikkeld in zijn boek 

over da aktieva samenleving (88). Aktiaf is aan sociale eenheid, als 

deze in staat is zelf haar ontwikkelingen te richten op een gekozen 

doel. Oit sturen van hat sociale systeem vereist een cybernetisch ver

mogen. dat door twee bewegingen wordt bepaald, enerzijds αβ besturing 

vanuit de top, en anderzijds de wilsovereenstemming vanuit ds basis; 

het Is dus zowel een neerwaartse als opwaartse beweging. De ideale, 

aktieva samenleving nu wordt gekenmerkt door een evenwichtige verhou

ding tussen beide stromen. Ontbreskt de juiste verhouding dan wordt 

het cybernetisch vermogen onvoldoende benut. Bij gebrek aan besturing 

vanuit da top raakt de sociale eenheid op drift; bij gebrek aan kon-

sensusvorming vanuit het grondvlak wordt de eenheid gemanipuleerd of 

over-managed. Beide bewegingen zijn voor een aktieve eenheid noodzake

lijk. Hoe maar konsansus er op een gegeven aktiveringsnivo is, des te 

minder behoefte zal er bestaan aan kontrols vanuit de top; hoe minder 

konsensus vanuit de basis, des te meer vraag naar kontrols, als men 

tenminste hetzelfde nivo van doalrealisaring wil handhaven. De neer

waartse beweging, de kontrole vanuit de top, steunt volgens Etzioni 

op drie faktoren. De eerste is hst vermogen om informatie te verzamelen, 

te verwerken en toe te passan. Als tweede noemt hij het beslissings

kader ofwel de wijze van besluitvorming door de besturende sliten. Tan 
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derde spreekt Etzioni over de macht of het vermogen de oppositie van 

anderen te breken. Oeze drie samen vormen het maatschappelijk kontrola-

vermogen, de neerwaartse beuteging. 

Voor de verandering van de sociale eenheid is het aldus Etzioni nodig, 

dat de aanwezige aktiva zoals ideeën, avereenstemming, materiële mid

delen, mensen enz., beschikbaar worden gestald voor kollsktieve aktia. 

Oit proces heet mobilisering. Het is steeds een beueging vanuit ds top 

of vanuit de planvolvoerende elite. De pendant ervan is de kansensus-

vorming vanuit de basis, welke een beueging is van beneden naar boven, 

De planning die de realisering van maatschappelijke veranderingen na

streeft zal grondig rekening moeten houden met de genoemde neerwaartse 

en opuaartse beueging, met de mobilisering en ds konaensusvorming. Oa 

besturing en de uerving door de leidende elite zal noodzakelijkerwijs 

beantwoord moeten worden door de instemming van de betrokkenen. 

3. aelaidsplanning 

In het vervolg houden we ons vooral bezig met ds inhoud van het plan

ningsproces, dat zoals bekend naar drie nivoos anderscheiden kan worden. 

Aangezien we in het voorgaande reeds de nodige aandacht hebben besteed 

aan ds konkrete utopie, zullsn we nu de beleidsplanning en de strategie

ontwikkeling onder de loep nemen. 

Voordat we spreken over beleid en strategie is het goed het onderscheid 

tussen beide vast te stellen. Dat is niet zo gemakkelijk, want beide 

vormen de schakels tussen de gegeven situatie en het ideaal. Daarom 

worden de begrippen ook vaak door elkaar gebruikt. Voor ons duidt 

beleid op de inhoudelijke aspektan, op het doel dat men voor ogen 

heeft. Beleid omschrijft dat wat men van plan is te doen (89). De 

wijze waarop men het doel wil bereiken wordt aangegeven door de stra

tegie. Seleid en strategie verhouden zich als inhoud en vorm. Daarom 

liggen ze in werkelijkheid zo dicht bij elkaar. 

Beleidsplanning en strategiebepaling kunnen globaal gesproken op twee 

wijzen worden voltrokken. Het verschil tussen beide komt grotenoeels 

overeen met dat tussen het synoptische en het inkrementele model van 

plannen en besturen (90). In de praktijk zal het beleid meestal langs 

inkrementele weg tot stand komen. Het ontwikkelt zich uit de prakti

sche gang van zaken, uit beslissingen van tijdelijke aard, uit ad-hoc 
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maatregelen of uit de aanuezige middelen. Soms is het beleid dat uit 

deze beslissingen naar boven komt uel min of meer doelgericht, maar 

dia doelgerichtheid staat zeker niet voorop. Het doel en de strategie 

worden eerder gekozen op_ de aanwezige middelen dan omgekeerd. Na het

geen gezegd is over de konkrete utopie als oriëntatie voor de planning 

zal het duidelijk zijn, dat uij niet kiezen voor de inkrementele prak

tijk,hoezeer zo'η keuze ook getuigt van realiteitszin(gi ). Uij achten het 

voor geplande en doelgerichte verandering Juist kenmerkend, dat het 

beleid op de einddoelen wordt afgestemd, en niet omgekeerd* Natuurlijk 

zal men bij de realisering van de einddoelen rekening moeten houden 

mat wat in de gegeven situatie mogelijk is. Daarvoor is nu juist 

beleidsplanning nodig. 

De konfrontatis van de wenselijke doelen met de nuchtere werkelijkheid 

moet resulteren in een konkreet veranderingsbeleid. Hoe gaat dit in 

zijn werk, welke zaken zijn daarbij van belang an hoe is de beleids

planning gelokaliseerd in het gehele veranderingsproces? 

Beginnend bij het laatste zijn er in een plannings- en veranderings

proces een aantal fasen te onderscheiden, die als volgt benoemd kunnen 

worden. De eerste fase is die van de bewustwording omtrent ds noodzaak 

van de verandering. Dia bewustwording hangt meestal samen met een (nog 

vaag) idee omtrent een betere toekomst. Op grond van het zicht op de 

eigen situatie en op de wenselijke toekomst wordt de konkrete utopia 

geformuleerd. In de tweede fase vindt de beleidsplanning plaats. Dan 

wordt het toekomstbeeld gekonkretiseerd tot veranderingsdoelen, taak

stellingen en programmaas. Vervolgens wordt in de derde fase gekozen 

voor een bepaalde aanpak of strategie, worden de noodzakelijke middelen 

gezocht en akties voorbereid. De vierde fase i« die van de uitvoering 

of van het experiment. Nu worden de gestelde taken uitgevoerd. In de 

vijfde fase wordt het geheel -zowel de utopie, de doelen, de strategie 

als de akties- geëvalueerd, hetgeen een hernieuwde planning vereist. 

(92). 

Beleidsplanning in strikte zin neemt dus pas een aanvang, als de be

trokkenen zich bewust zijn van de noodzaak tot verandering, een beeld 

hebben van de nieuwe toekomst en daarop hun situatie hebben gedefini

eerd. Beleidsplanning richt zich dan op de vraag: welke einddoelen 

willen we bereiken? Deze vraag wordt gekonkretiseerd tot de vraag: 
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uiat gaan ш daarom daan? Uarvolgsns: Wat moat г eerst gedaan worden, 

wat later? Vardar: uelke taken moeten daarvoor vervuld uordan? Da -

konkretisering van de uenabaar geachte doelen tot konkrete taakstel

lingen verloopt volgens de rangorde dia men In de doelen kan aan

brengen. Er Is een hiërarchie in de doelen onderling, ы ік met meer

dere termen wordt aangeduid (93). Van Houten kombineert het onderscheid 

dat Young maakt tussen einddoelen (goals) en objektdoelan (objectives) 

met dat wat ïïyrdal aanbrengt tussen doelen (goals) en taakstellingen 

(targets) en komt dan tot de volgende ordening. Op het hoogste nivo 

staan de konkrete utopieën, die ue zien als geheel van doelstellingen. 

Dit geheel is samengesteld uit meerdere richtdoelen (goals). Richt-

doelen veruoorden idealen of einddoelen uelke niet direkt bereikbaar 

zijn; ze moeten geoperationaliseerd worden in objektdoelan (objectives) 

ofwel realiseerbare doeleinden. Oeze laatste worden weer vertaald in 

konkrete taaKstellingen, waarvoor de noodzakelijke middelen moeten 

warden aangegeven (94). De realisering van de doeleinden voltrekt 

zich natuurlijk in omgekeerde volgorde. Oe weg naar het einddoel van 

een veranderingsproces is dus gemarkeerd door meerdere tussenstations. 

Daarnaast is het waarschijnlijk dat er ook nog meerdere eindstations 

en verschillende tracas mogelijk zijn (95). Anders gezegd, de planning 

kan te maken heoben met alternatieven, zowel wat betreft de doelen en 

taakstellingen als wat betreft de strategiaën en middelen, .Van deze 

alternatieven moet de planning de voor- an nadelen alsook de raelise-

nngskansen an de mogelijke gevolgen aangeven. De konfrontatia tussen 

wensen en reela mogelijkheden leidt nogal vaak tot de konklusis, dat 

de wensen talrijker zijn dan de realiseringskansen en dat vele idealen 

niet, slechts ten dele of alleen op den lange duur verwerkelijkt kunnen 

worden (Э6). Omdat nooit alle doalan tegelijk aan bod kunnen komen, 

moeten er prioriteiten gesteld worden. ΓΊβπ moet een keuze voorbereiden 

en maken omtrant de preferente doelen, taakstellingen, strategiaën en 

middelen, hetgeen resulteert in een konkreet aktieplan an programma. 

diät betreft de relatie tussen de doelen onderling en hun verhouding 

tot de middelen, willan we hier nog op drie belangrijke zaken wijzen. 

Het is alom bekend, dat in de praktijk de taakstellingen of middelen 

zoveel aandacht voor zichzelf kunnen opeisen, dat ze het zicht op het 

eigenlijk doel belemmeren; ze hebben de neiging zichzelf als doel ta 
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stallen п daarmee hun instrumentele funktie voor het verdergelsgsn 

doel te verliezen. Organisaties zijn bijvoorbeeld dergelijke middelen 

dia de doeleinden uaarvoor ze in het leven zijn geroepen, kunnen ver

sluieren ter uille van hun eigen voortbestaan (97). 

Onze tuieede opmerking handelt over vsranderingsorocessen u/aarbij het 

begin- en eindpunt ver uit alkaar liggen en waarin meerdere vooruaar-

delijke doelen gerealiseerd moeten morden alvorens de eigenlijke doel-

гш гкеііjking in zicht komt. Dat is het geval bij da meeste sociaal-

kulturela veranderingen. Bij de planning van deze varanderingen 

moet er gezocht worden naar een middenueg tussen enerzijds het lang

durig bezig zijn met de middelen en de voorzieningen zonder iets te 

doen aan de direkte doelrealisering, en anderzijds het direkt uiillan 

afstevenen op het doel zonder aandacht te schenken aan de noodzakelijke 

voorwaarden en middelen (98). Vaak zal het daarbij gewenst zijn de 

aktiviteiten in ds voorwaardenscheppende sfeer duidelijk te scheiden 

van de akties die zich rechtstreeks richten op het eigenlijke doel. 

Tot slot willen wij erop wijzen, dat de beleidsplanning erg gekompli-

ceerd wordt door het reeds genoemde gegeven, dat doelen lang niet al

tijd vaststaande en onveranderlijke zaken zijn. Doelen omschrijven een 

toekomstige situatie; ze worden geformuleerd in een bepaalde uitgangs

situatie. Het het veranderen van de situatie verandert niet zelden ook 

het zicht op het doel. Evaluatie is oen middel om het tevoren ge-

stslds doel tijdens hst proces telkens opnieuw to toetsen op zijn 

juistheid en haalbaarheid. Beleidsplanning en evaluatie van de doalver-

werkelijking gaan hand in hand. 

4. Planning van da veranderingsstrateoia 

In elk sociaal-kultureel veld waarin verandering zich voltrekt zijn 

krachten werkzaam die de verandering bevorderen ofwel tegenwerken. Nu 

is het zaak, dat de verandering-bevorderende momenten worden gestimu-

laerd, terwijl de remmende zoveel mogelijk worden uitgeschakeld (99). 

Aangezien het de mensen zelf zijn, die deze krachten oproepen, inten

siveren, afremmen of uitschakelen, is tevoren nooit geheel voorspel

baar, welke krachten in het spel zijn en wat voor uitwerking ze zullen 

hebben. Daarom vereist elke doelgerichte verandering een strategia. De 
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strategia omschrijft zoals gezegd da usg tussen het begin- sn eindpunt 

van het veranderingsproces (1C0}. De tarnt 'strategia' stamt uit hat 

schaakspel an hat krljgstonaal. Strategisch handalen voltrekt zich m 

asn sociaal veld, dat gekenmerkt wordt door onvolledige informatie 

omtrant het handelen van anderen an da affaktan van de eigen aktias. 

Ds strategie zoekt de meest geschikte ueg naar het doel en streeft 

naar aan zo great mogelijke voorspelbaarheid en affektiviteit van de 

aktias. 

De keuze van het verandenngabeleid an de strategia hangen tan nauwste 

met elkaar saman. Evenals de keuze dar doalan hangt ook die der stra

tegieën niet slechts af van hun finale affektiviteit, maar evengoed 

van de waardering dis men aan een bepaalde strategie hecht« Sommige 

strategieën, zoals revolutis, gaueld enz., zullen afgezien van hun 

doelmatigheid als minder uenselijk beschouwd worden dan andare, b.v. 

evolutie, overleg, geweldloosheid. Ook de planning dor strategia ia 

niet uitsluitend een zaak van instrumentele rationaliteit. 

In het licht van onza planningskoncaptie zullen we de belangrijkste 

basisstrategieën noemen, onderverdeeld naar vijf indalingskritana 

(101). 

Als eerste noemen we revolutie en evolutie. Gazian naar de ralatia tot 

da uitgangssituatie zijn er strategieën dis een revolutionaire en 

andere die een evoluerende ontwikkeling beogen. De eerste groep, de 

kritische of radikale strategieën, ona'ntaren zich op alternatieve 

waarden, welke aen negatie van da bestaande orde implicaren. Da 

tweede groep, de harmonie- of avolutia-strategiasn, tenderen ernaar 

het oastaanda waardensystasm grotendeels intakt te latan. De termen 

revolutie an evolutie wijzen hier op het verschil tussen begin- en 

eindsituatie van het veranderingsproces. Ze kunnen evenwel ook gebruikt 

worden om da relatie tussan da varanderaars en da handhavers van de 

status quo aan te geven. In dat geval zouden we liever spreken van 

konflikt- of samenwerkingsstratsgisan. In de praktijk zullan revolutie 

en konflikt, rasp. evolutie an samenwerking vaak in kombinatie met 

elkaar voorkomen. De eersta groep staat sterk gericht op waardan, ds 

tweede op sodala tachnologisën. l/anuit onze opvatting over planning 

als hat ontwikkelen en realiseren van konkrete utopieën verdienen de 

op waarden georiënteerde strategieën da voorkeur, waarmee het belang 
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van goede socials tachnisken geenszins is ontkend. 

Ean tiiieede onderscheid is dat tussen rust an ontuikkslinq. Kijkend 

naar de richting der verandering an het einddoel kan men konstateren, 

dat er strategieën zijn die een nieuwe toestand van rust en evenuicht 

uillen beuerken, taruijl andere juist een permanente ontmikkeling en 

dynamiek beogen. De eerste groep, de evenuichtsstrategieën, streven 

een nieuwe stabiliteit na, ofuel een herstel van de vroegere toestand 

van rust. Verandering wordt ervaren als een tijdelijke verstoring van 

het bestaande evenuicht. De ontuikkelingsstrategieën daarentegen ten

deren naar een permanente ontmikkeling van de sociale eenheid. Veran

dering is voor hen een normaal en blijvend verschijnsel. Ontuikkelings

strategieën gaan in de richting van een principieel open toekomst. Ze 

zijn te verkiezen boven de evenuichtsbenaderingen. 

Ean ander indelingskriterium is dat van het fokus van de strategie. 

Sommige strategieën mikken op de verandering van het individu of van 

de kleine groep. Daarnaast zijn er benaderingswijzen, welke Juist de 

gehele sociale eenheid of de totale samenleving als objekt kiezen. 

Deels parallel lopend aan dit onderscheid tussen verandering van 

individu of samenleving is ar de verdeling in strategieën die zich 

richtan op de totale verandering van het objekt dan wel slechts een 

of meerdere facetten willen veranderen. Zo kan een veranderingsstra-

tegis als inzet hebben de wijziging van het waardenpatroon .van een 

individu, de sociale relaties onder groepsleden, de posities en rol

patronen binnen een organisatie, de machtsstrukturen binnen een samen

leving, het totale welzijn van de bevolking,Een integrale verandering 

zal veelal wensbaar doel zijn, sen partiële wijziging konkrete moge

lijkheid. 

Voorts zijn er strategieën die van bovenaf en andere die van onderop 

opereren. Het onderscheid betreft hier de wijze waarop de verandering 

wordt gepland en uitgevoerd. Sij de benaderingen die vooral van boven

af opereren -wel of niet langs autoritaire of totalitaire weg- zal 

earder gebruik gemaakt worden van dwang of andere machtsmiddelen dan 

bij demokratische strategieën, die hun affakt verwachten van de in

spraak en participatie door de bevolking. Planning van bovenaf gaat 

meestal gepaard met centralisatie, terwijl een demokratische planning 

naar decentralisatie streeft. Het ligt voor de hand, dat een planning 

die zich in dienst stelt van humane doeleinden ook zoveel mogelijk 



humans middelen zal zoakan ter realisering van dia doalan en zich dus 

bij gevolg zal bedienen van zo demokratisch mogelijks procedures. 

Daarbij is ar in alk gepland veranderingsproces een spanning tussen 

besturing vanuit de top sn uilsovsreenstamming vanuit de basis (102). 

Tenslotte blijkt de faktor macht zo belangrijk, dat deze bij de stra

tegieën een afzonderlijka vermelding verdient. Sommige strategieën 

houden meer dan andere uitdrukkalijk rekening met de machtsverhou

dingen binnen het sociaal-kulturele veld. In gaval van aen aparte 

machtsongelijkheid bijvoorbeeld kan de strategie erop gericht zijn oe 

macht van de ene groepering groter en dis van ds andere groepering 

kleiner te maken. Ook bij geweldloze aktie sn overleg kan ds machts-

faktor een rol apelan. Oe hoeveelheid macht die men bezit om de algen 

wensen door te voeren is niet zelden doorslaggevend bij ds keuze van 

de strategie. Anderzijds zijn er ook strategieën die ueinig oog hebben 

voor de faktor macht. Maar omdat in de sociale usrkelijkheid uaarden 

meestal verbonden zijn met belangen, getuigt het van werkelijkheidszin 

als men in ds strategie rekening houdt met de machtsverhoudingen. 

Resumerend stellen us dat in beginsel -dus afgezien van hun feitelijke 

haalbaarheid- die stratagiaën de voorkeur verdienen welka georiënteerd 

zijn op uaarden, de permanente ontwikkeling van ds sociale eenheid 

beogen, zoveel mogelijk nivoos sn aspekten van da verandering erbij 

betrekken, op demokratische wijze te werk gaan en oog hebben voor de 

machtsverhoudingen. Dergelijks stratagiaën beantwoorden het meest aan 

sisen dis gestald moeten worden aan aen planning die konkrete utopieën 

wil realiseren. 

3esluit 

In het eerste deel van dit hoofdstuk hebban we onderzocht wat men onder 

planning van sociale verandering dient ta verstaan. Daarbij zijn we uit 

gegaan van sen opvatting over planning, welks dszs zist als sen instru

ment voor het realiseren van konkrete utopieën. De konkrete utopie 

streeft naar sociale verandering. Om deze ts bswsrken maakt zs gebruik 

van da menselijke ratio. In het planningsproces worden door de mense

lijke ratio oe utopische doelen geoperationaliseerd tot realiseerbare 

doelstellingen an deze warden vertaald in strategieën tar verwerke

lijking. 
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РДЯДСНДЛГ ІЬ GEPLANDE UERAHOERING EN HET KÖRENDE GODSRIJK 

Uat heeft het christelijk geloof ons te zeggen en uat geeft het ons 

te doen met betrekking tot het veranderingsstreven, dat sinds de 

Verlichting onze uesteree kuituur steeds meer is gaan beheersen? Hoe 

verhoudt zich de christelijke visie op de toekomet tot het moderne 

toekomstdenken en tot de toekomstplanning? Ia de hoop op het komen 

van het Godsrijk uel te rijmen met het huidige optimisme aangaande 

het menselijk vermogen om zélf de toekomst te plannen en te maken? 

Het antwoord op deze vragen is beslissend voor de uijze waarop ωβ in 

het vervolg kunnen spreken over de planning van kerkelijke verandering· 

In deze paragraaf formuleren ue daarom aan de hand van genoemde vragen 

enige theologische implikaties van hetgeen in het voorafgaande gezegd 

is over verandering en planning. Daarmee leggen we tegelijk de theo

logische fundamenten voor een praxistheorie over kerkelijke planning, 

welke in het laatste hoofdstuk uordt ontuikksld. 

I. GELOOF EM VERANDERING 

Zoals alle vormen van leven kent ook het geloven de voortdurende span

ning tussen gelijkblijven en veranderen. Het christelijk geloof belooft 

rust, maar brengt onrust. Het is tegelijk een bron van troost (comfort) 

en een uitdaging tot verandering (challenge) (103). Gelijk vele gods

diensten heeft het christendom zijn 'priesters' en 'profeten', mensen 

die het geloof uillen behouden en mensen die het uiillen vernieuuen. 

Ook is er sprake van een dubbele gerichtheid: op de openbaring in het 

verleden en op de vervulling ervan in de toekomst, op het konservatief 

vasthouden aan de traditie en het progressief op-ueg-gaan naar de toe

komet, op het reads gekomen-zijn van het rijk van God en op het nog 

niet volledig voltooid zijn van dit rijk. Kijken ш naar de sociale 

funkties die het christelijk geloof vervult, dan zien ue eenzelfde 

spanning: het fungeert als uereldhandhavende en als wereldveranderende 

kracht; het is een bron van zouei stabiliserende als dynamiserende 

tendensen (104). 

1. Het primaat van de verandering en de toekomst (105) 

Uit het voorafgaande volgt direkt, dat geloof en verandering beslist 

geen tegenstellingen zijn. Beide vragen veeleer om elkaar. In verge-
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lijking met andare godsdianatan blijkt hat christendom bij uitstek de 

godsdienst van de verandaring. Voor da joodse an christelijks godsdienst 

is de geschiedenis niet een eeuuige kringloop, maar een historisch 

proces (106). Vandaar dat het christendom eigenlijk niat zo vreemd 

staat tegenover het historische denken dat sinds de Verlichting opgeld 

doet (107). Van zijn kant heeft dit moderne denken weer geleid tot ds 

herontdekking van ds historiciteit van de christelijke openbaring. In 

de ogen van de gelovige wordt de geschiedenis heilsgeschiedenis: een 

historisch proces waarin zich da kommunikatie tussen God en mens vol

trekt (108). 

Het is niet verwonderlijk, dat men denkend vanuit een dynamisch wereld

beeld en levend in een tijd van snelle sociale veranderingen ook binnen 

de heilsgeschiadenis de verandering en de toekomst het primaat gaat 

verlenen boven de onveranderlijkheid en het verleden. Dit heeft ver

strekkende gevolgen, zelfs voor het godsbeeld. Oe christenen gaan de 

God die voorheen uierd gedacht als ds 'Totaal Andere boven de uiereld' 

nu zien als de 'Totaal Niauue vóór de usreld1: de Komende God (109). 

De transcendentie van God dia vroeger een transcendentie 'vanuit de 

hoogte' mas, wordt nu een transcendentie 'vanuit de toekomst' (110). 

Levend en denkend in een dynamische wereld zijn de christenen opnieuw 

enige wezenlijke trekken van de bijbelse boodschap gaan ontdekken: hij 

die gelooft, leeft van het nieuwe dat gekomen of komende is.. Het oude 

is voorbij, want er kamt: een nieuw varbond, een nieuw Godsvolk, een 

nieuw 3eruzalem, aan niauwe hemel en nieuwe aarde. God, het nieuwe en 

de toekomst worden in de bijbel als één geheel gezien (111). Daarom 

staat op vela plaatsen in de bijbel, en wel bijzonder bij de oudtesta

mentische profeten en in Jezus' prediking, de vernieuwing centraal: 

Zie, Ik ga iets nieuws beginnen (112)1 Bekeert U, want het rijk van 

God ia nabij (113)! 

De komst van hat rijk van God vraagt om bekaring (114). Dit begrip 

geeft duidelijk het eigen karakter aan van de verandering die de bijbel 

beoogt: het is een toawending tot da komende God, die de geschiedenis 

binnentreedt en zo met zijn volk geschiedenis maakt. Die ommekeer is 

geen terugkeer naar het verleden, maar toewending naar dé Toekomst van 

mens en wereld. Het gaat dus niet om een louter binnenwereldlijka toe

komst of aards paradijs. Anderzijds houdt die bekering ook weer niat 

in, dat men zich van de wereld zou moeten afwenden. Integendeel, juist 
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in dg gsschiedenis an in dB u/arsld laat de komanda God zich vindsn als 

da uitaindalijka Toekomst van de manshaid (115). Op historiacha wijza 

openbaart Hij zich als de dragar van de uaraldgaschiadanis en als haar 

uitaindalijka Toekomst. God en wereld. God an historische verandering, 

Gods Toe-komst en menselijks toekomst zijn daarom onlosmakelijk met 

elkaar verbonden (116). 

Impliceert dit nu, dat voor het christelijk geloof alle verandering 

die zich op de toekomst richt al zander meer gerechtvaardigd is? Pre

dikt het christendom alleen de verandering, hoe radikaler hoe beter? 

Nee, dat zeker niet. Het fundamentele uitgangspunt, dat God de trans

cendente Toekomst van onze uareld is, houdt nog nist in, dat elke 

verandering, vooruitgang en luaraldopbouu al per se goed zijn en door 

God bemerkt uorden; ook niet, dat elke toekomst al Goda toekomst is. 

Evenmin is daarmee al gezegd, welke veranderingen nu wel an welke niet 

leiden tot het rijk van God in deze werald. 

2. Швікв verandering an welke toekomst? 

Om een antwoord te vinden op de vraag, welke verandering leidt tot het 

komen van het Godsrijk in deze wereld, moeten we uitgaan van het gege

ven van de inkarnatia. God is mens geworden en heeft zich in de mensen

geschiedenis geopenbaard. Oe wereldgeschiadenis is de ane historie van 

God en mens. Aan het historisch openbaar worden van God mosten we ont

dekken, welke verandering bijdraagt tot het komen van Gods heerschap

pij. Daarom kunnen we nu onze vraag aldus stallen: welke kriteria 

levert ons de heilsgeschiedenis voor de beoordeling van de verandering? 

Of met andera woorden: wat moet er aan de mens en de wereld veranderen, 

wil de beloofde toekomst van God ook werkelijk komen? Op deze vragen 

geeft de heilsgeschiedenis geen eenduidig antwoord (117). Паar uit de 

bijbelse getuigenissen kunnen we wel een algemene konklusis trekken: 

de verandering dia het heil van ds máns en de wérald dient, bevordart 

ook de komst van het heil van Gód. Hat menselijk heil, te omschrijven 

met begrippen als vrede, vrijheid, garechtighaid, liafde enz., is de 

immanente uitdrukking van de transcendants heilswarkalijkheid van God. 

Omgekeerd: het komende rijk van God is de transcandente vervulling van 

het menselijk streven naar humaniteit. Het gaat in wezen dus om aan an 

hetzelfde heil, namelijk dat van God en mens. Gezian in het licht van 
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de heilagaschiedenia krijgt het menselijk streuen naar а п zinvol be

staan en een zinvolle wereld een onvermoede dimensie. Uant in het 

godsvolk van het oude en nieuwe Verbond, en bij uitstek in Jezus« 

wordt openbaar, dat de wereld op weg is naar een toekomst, die alle 

menselijke verlangens naar vervolmaking onverwacht overstijgt. In het 

sterven en verrijzen van Jezus is deze Toekomst voor de wereld openga-

- gaan (113). Oit heilsgebeuren leert ons, dat we menselijkerwijs gespro

ken niet kunnen bevroeden, wat ons van Godswege aan heil te wachten 

staat; maar ook, dat Gods komen de bevestiging en de vervulling is van 

het menselijk streven naar zin en heil. Dat heil van God gaat niet 

buiten de mens om. Ook het kómen van dat heil voltrekt zich door de 

mens en in de wereld. Daarbij valt te bedenken, dat de komende vol

tooiing van de wereld nog nist vastligt. Hopend op de komst van het 

rijk van God bouwt de mens dit rijk zelf mee op (119). In tijdsgebonden 

utopieën schept hij zich een beeld van een totaal wei-zijn, dat als een 

horizon blijvend in het verschiet ligt en niet ophoudt zijn streven 

naar humaniteit te prikkelen. Dit streven bemiddelt ds komst van het 

heil van God. Van de andere kant is het komen van God de transcendente 

vervulling van dit streven. 

Hiermee is een fundamenteel uitgangspunt verwoord voor het denken over 

geloof en verandering. Toch moeten we nog nauwkeuriger de overeenkomst 

én het verschil tussen Gods Toe-komst en de menselijke toekomst trach

ten te omschrijven. 

GODS TOEKOMST EN OE TOEKOMST VAM OZ WERELD 

1. Utopisch an eschatologisch toekomstbeeld (120) 

De verhouding tussen utopisch en eschatologisch toekomstbeeld laat 

zich verduidelijken aan de relatie tussen toekomst als futurum en 

toekomst als adventus (121). 

Toekomst als futurum is de toekomst, voorzover die van de mens uit ge

zien nog in het verschiet ligt. Het is de toekomst van onze wensen en 

utopieën, prognoses en plannen. Toen we in de vorige paragraaf spraken 

over toekomstbeeld, utopia en planning, ging het steeds over deze toe

komst. Het is dat wat nog te gebeuren staat in onze wereld, wat we 

voorzien of voor mogelijk houden. Ola toekomst kan in het direkte 
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verlengde van het heden liggen, maar ze kan ook radikaal nieuw zijn. 

In het eerste geval ligt de toekomst ais het шаге al in het heden op

gesloten; ze is het resultaat van verleden en heden. Het toekomst-

denken dat ue in de vorige paragraaf aanduidden als 'establishment-

futurologie' houdt zich vooral met deze verrassingsvrije toekomst 

bezig» In het tueede geval plaatst de toekomst ons uel voor verras

singen. Het meest eigene van de toekomst is dan ook, dat zij niet voor

spelbaar ist echte toekomst is datgene wat we niet kunnen anticiperen 

of oproepen, maar uat ons overkomt als het onverwachts; het is datgene 

dat van zichzelf uit op ons toe-komt. In die zin is toekomst het niet-

geplande, onvoorziana, niet-evolutieve, nist-begrijpbars en ongrijp

bare. Het ligt zwijgend op de loer, overvalt ons en verscheurt de 

netten van onze plannen (122). Vroeger trad deze toekomst vooral aan 

de dag in gebeurtenissen als natuurrampen, welke het gevolg waren van 

nog onbekende wetten in de natuur. Mu ons die wetmatigheden in de 

natuur steeds beter bekend zijn, kan die toekomst ons nog overvallen, 

bijvoorbeeld in de dood. Ook al zijn we nu beter in staat de proces

sen in ds natuur ta voorspellen en te beheersen, daarmee worden we nog 

niet minder gekonfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. Deze zijn 

nu echter vooral het niet voorziene gevolg van het algen handelen of 

van dat van anderen. 

Het zou onjuist zijn te veronderstellen, dat door toekomstp-lanning de 

zekerheid omtrent de toekomst zonder meer toeneemt. Immers, met de 

groei van de menselijke mogslijkhsaen zélf de toekomst te maken an te 

beheersen neemt ook het aantal mogelijke toekomsten toe an daarmee 

tegelijk de onduidelijkheid over de vraag, welke toekomst de werke

lijke zal zijn. Doelgerichte verandering en planning verminderen dus 

geenszins het op ons toekomende ongeplande. Zouden we dit vergeten, 

dan dreigen we -zoals Anders pregnant zegt- in de toekomst de toekomst 

niet meer als toekomst ta zien (123). Anderzijds: als we de toekomst 

niet zisn als ook planbaar en afhankelijk van onze beslissingen in het 

heden, dan ontlopen we onza verantwoordelijkheid voor de toekomst. 

Ш іпи, deze toekomst als datgene wat ons te wachten en te doen staat 

is met al haar planbars en niet-planbare facetten 'futurum'. Haar in 

,diazelfde toekomst openbaart zich de 'adventus'. 

Toekomst als advantus is de absoluta Toekomst van God: Hij deelt zich

zelf mea, komt naar ds wereld toe. Oeza toekomst is transcendent aan 
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alls binnenusrsldlijka toakomstplannan an utopieën. Za komt van God 

uit op олэ tos. Za komt in da uerald, maar іэ niât van de wereld. Haar 

transcendentie sluit эпш і niât uit, dat za historisch verschijnt, 

ervaarbaar en geloofuaardig іэ. Immers, zs komt uarkelijk ín ds ge

schiedenis sn ín ds wareld. Dsza komst van God hasft zich op bijzondara 

uijza geopenbaard in de geschiedenis van Israël, van Jezus en van het 

volk Gods. Vooral het lijden, sterven en verrijzen van Jezus zijn de 

grond waarop de christelijke verwachting van da definitiave komst Gods 

sn van het Pasan van ds wereld steunt (124). Daza komst brengt de ver

vulling van elke menselijke toekomst. God zal dan alles in allen zijn. 

Oeze absolute toekomst is in wezen daad Gods. Ze is dan ook niet vanuit 

da mens of vanuit de geschiedenis te plannen of te bsheerssn. Ze із 

een andere en een nieuwe toekomst: anders, omdat ze de toekomst van 

de Ander is; en nieuw, omdat God haar nieuw schept. Het is geen toe

komst waarover we kunnen beschikken, maar die God ons ter beschikking 

stelt krachtens zijn belofte (125). Gods trouw aan de gedane belofte 

is voor de christelijke hoop de garantie, dat deze absolute Toekomst 

komende is. In Jezus' leven ia dat heilzaam komen van God historische 

werkelijkheid geworden. 

Jezus' dood en verrijzenis openbaren avenwel tevens, dat het komen van 

God niet zonder meer in het verlengde ligt van onze utopiaën en plannen. 

Het rijk van God haalt soms een streep door da menselijke plannen en 

verwachtingen. De stad van God is niet zo maar een produkt van de op

bouw van de stad van de mens. Niet alleen vooruitgang an groei, een 

zinvol of gelukkig bestaan, maar ook lijden en een zinloze dood kunnen 

een weg zijn naar Gods toekomst. Hat nieuwe Jeruzalem is immers geen 

binnenwereldlijk eindpunt van de geschiedenis; het komt 'van boven', 

vanuit de transcendentie. Het is Toskomst van God en daarom een kwali

tatief andere toekomst. 

Hoe verhouden zich nu futurum en adventus? Rahner vergelijkt deze re

latie met die tussen de liafde van God en de liefde tussen mensen. 

Gods liefde is de bron van alle menselijke solidariteit an komt erin 

aan het licht. Evenzo wordt elke menselijke toekomst mogelijk gemaakt 

door Gods toe-komst, waarvan deze de historische bemiddeling en ver

schijning is (126). Utopia sn toakomstplanning zijn, zoals gezegd, 

intermediair van ds kornet van de absoluta toekomst; beide konditioneren 
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alkaar. Гіааг in die historische bemiddeling put de absolute toekomst 

zich niet uit; ze transcendeert elke binnsnuereldlijke toekomst. 

Van uege haar transcendentie stelt de adventus een 'eschatologisch 

voorbehoud' aan alle binnenwereldlijke toekomsten. Daarmee wordt be

doeld, dat ook de meest ideale historische toekomst hst komen wan God 

niet overbodig maakt. Het rijk van God overstijgt ook de meest ideale 

samenleving of elk aards paradijs. In dit verband kunnen ue uijzen op 

het oudtestamentische beeldenverbod dat er de mens voor kan behoeden 

de komende God te willen vatten in de beelden van de binnenuereldlijke 

toekomst. Geen enkele utopie -dus ook niet een van christelijke huize-

kan hst definitieve rijk van God uitdrukken (127). Tevens zij hier 

gewezen op het dogma van de erfzonde, dat in deze kontekst door 

Schillebeeckx een gevaarlijke herinneringsformule (128) wordt genoemd: 

het herinnert de mens aan zijn onmacht uit eigen kracht heil en vrede 

te beuerken. Het beeldenverbod en het dogma der erfzonde tekenen pro

test aan tegen alle utopieën die de openheid der toekomst opvullen met 

hun eigen messiaanse ideeën; en ook tegen elke maatschappijvisie, die 

meent op grond van wetenschap, technologie of kritische rede haar eigen 

bevrijding te kunnen bewerken. En bijgevolg evenzeer tegen alle plan

ners en politieke groepen die zichzelf als het subjekt van het komen 

der toekomst beschouwen. Elk totalitair denken en beheersen is in 

strijd met de christelijke openbaring. 

V/oor Rahner ligt de inhoud van het christendom in het openhouden van 

de mens en de geschiedenis voor de definitieve komst van God in de 

eindtijd (129). Elke futuristische prognose of utopie streeft wel naar 

da toekomst, maar deze kan door geen toekomstbeeld geschouwd en door 

geen toekomstontwerp gerealiseerd worden in haar definitieve vorm. 

Daarom heeft de christelijke theologie in het kader van het moderne 

toekomatdenken de belangrijke funktie van 'docta ignorantia futuri1: 

ze moet er voortdurend op wijzen, dat we áá toekomst niet kennen en 

niet kunnen maken, althans niet in haar definitieve gedaante (130). 

De absolute toekomst is daad Gods en daarom transcendent aan elke 

binnenwereldlijke toekomst. Binnen haar eigen kader zal de geschiedenis 

nooit een eindount bereiken. 
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2« Hoop эп Utopie 

Uit ds relatie tussen utopie en eschatologie, zoals ue deze tot nu toe 

hebban besproken, kunnen ue konkludersn, dat het christendom geen eigen 

maatschappelijke utopie formuleert naast en temidden van andere uto

pieën. Da christelijke utopie bestaat niet. Daarvoor kan een praktische 

en een meer principiële reden worden aangevoerd. Uat de eerste betreft, 

het maatschappelijk pluralisme is ook binnen het christendom een feit 

en heeft ertoe geleid, dat er een veelheid van christelijke visies op 

de toekomst bestaan. Uit de pluraliteit van opvattingen en houdingen 

met betrekking tot da komst van het rijk van God mag er niet een enkele 

verheven worden tot de enig u/are (131). Daarmee komen me bij da tweede 

reden, uaarom dé christelijke utopie niet bestaat. Het christendom kan 

zich nooit verzoenen met een bepaalde sociaal-historische utopie (132). 

Evenmin als de christelijke kuituur, politiek of staat kan bestaan, 

kunnen ue spreken van de christelijke toekomstvisie bij uitstek. Het 

christendom uil immers vanwege ds open blijvende toekomst Gods elke 

utopie overstijgen. De belofte Gods aangaande het komende Godsrijk 

laat de toekomst open en geeft daarmee elke utopie dia deze toekomst 

niet ideologisch verspert de vrije ruimte. Hiermee is niet gezegd, dat 

ds maatschappelijke utopieën niet belangrijk zouden zijn voor de hoop 

op het Godsrijk en dat de christen deze als een vrijblijvende zaak zou 

kunnen beschouwen. Integendeel, de hoop op Gods Toekomst vereist juist 

een levenshouding welks gedragen wordt door een utopische visie op de 

toekomst. Hoop en utopie vragen noodzakelijk om elkaar. Door middel van 

de sociale utopie wordt de hoop maatschappelijk relevant en blijft ze 

ds aards trouw. Anderzijds, ook al overstijgt de hoop elke utopie, ze 

is er wel de eigenlijke intentie van,en ze plaatst de utopie in een 

nieuw en oneindig perspektief (133). Door de hoop wordt ds utopie tege

lijk gerelativeerd In geradikaliseerd. Ook hier gaat ds vergelijking 

met de liefde van God en de liefde tussen mensen op. Enerzijds ver

schijnt de liefde Gods in Jezus эп in vele gelovigen als een liefde die 

de menselijke solidariteit relativeert terwille van een komende volheid 

van liefde; anderzijds uit zich deze liefde in de meest verregaande vamen 

van menselijke solidariteit. Paradoxaal uitgedrukt: de hoop die de 

utopie relativeert is juist de meest radikaal utopische levenshouding 

(134), Deze radikalitait kan zich onder meer uiten in de 'lange adem' 
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van ds gelovige die blijft hopen, ook tegen alle hoop in; dat wil 

zeggen: als elke verwachting dat de utopie gerealiseerd zal u/orden, 

is stukgeelagen. Oe heilsgeschiedenis toont telkens ш г, dat juist 

datgene wat klein is en diegene die machteloos is, ds basis en de 

dragers zijn van een onvermoede toekomst, dis God bewerkt. Idat in de 

ogen van de planners onvruchtbaar lijkt, blijkt zwanger van Gods toe

komst. 

3. Profetie 

Oa relatie tussen hoop en utopie wordt konkreet in de profetie (135). 

Dat is een vorm van utopie, welke zich uitdrukkelijk en direkt inspi

reert aan het geloof in het komende Godsrijk. Oe profetische toekomst

visie wijst op de band die er bestaat tussen dit leven en het komende. 

Oe profetie toont aan, dat de kern van elke utopie niet gelegen is in 

een prognose of berekenende olanning, maar in de relativering van de 

huidige wereld, omdat deze geplaatst wordt in het perspektief van da 

komende Godsheerschappij. De voedingsbodem van elke profetie ligt in 

de kommunio met de komende God. Bron van de profetische levenshouding 

is de werking van de Geest Gods. Deze charismatische kracht van de 

Geest kan zich op velerlei wijzen uiten: in heel bijzondere en heel 

gewone geestesgaven. Kleine en grote mensen kunnen de dragers zijn 

van profetische visies op de werkelijkheid. Oe bijbel en de kerkge

schiedenis laten ons een rijk geschakeerde veelvoud van profetische 

personen zien (136), onder wie de mens Jezus van Nazareth de Profeet 

bij uitstek is. Niet zelden worden deze profeten eerst als ketters of 

verraders gedoodverfd en begrijpt hun omgeving pas later waar het hen 

om ging. Ze zien nieuwe mogelijkheden in de werkelijkheid, profetische 

tekenen waarin het komen van het Godsrijk zich openbaart. 

Het is eigen aan de charismatische werking van de Geest dat deze waait 

waar Hij wil en werkzaam is op zeer uiteenlopende wijzen. Daarom is 

het nauwelijks doenlijk enige systematiek aan te brengen in de kenmerkan 

van de profetische levenshouding. Maar bij alle pluriformiteit is de 

blijvende openheid naar de toekomst, waarin Gods komen zich voltrekt, 

kenmerkend voor elke profetie. Oie openheid houdt een relativering en 

negatie in van de bestaande toestand en tegelijk esn belofte van een 

heilvolle Toekomst Gods. 
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De profetie relativeert het heden euenuel niet alleen door dit te 

plaatsan in het perspektief van het komende Godsrijk, naar ook door 

hot te betrekken op Gods handelen in hat verleden (137). Oe opanba-

rings- en geloofstraditie is voor de profetie een verplichtende 

erfenis, die ze gelovend en handelend aktualiseert en richt op de 

toekomst die God beuerkt. Trouu aan de komende God impliceert daarom 

trouu aan ds God der vaderen. Dit laatste moet echter niet gezien 

u/orden als een star vasthouden aan een eenmaal gegeven statische 

openbaringsinhoud, maar als een telkens op-u/eg-gaan naar de toekomst 

die God geeft, maaibij ds gegeven openbaring "progressief" wordt 

verdergedragen an het nieuwe "konservatiaf" uordt opgenomen (13Θ). 

Bij uitstek kenmerkend voor de christalijke profetie is het, dat ze de 

schakel vormt tussen de hoop en de praxis. Ze is de invalspoort, maar-

lange do hoop binnentreedt in de maatschappijveranderende praxis« His

torisch gebonden profetieën geven aan hoe de hoop op Gods komen hier 

en nu maatschappelijke daadkracht kan krijgen. Ze uijzen ds christen 

konkreet op zijn verantuoordelijkheid voor de opbouui van het rijk van 

God. liiant dat rijk is niet een transcendent doel, dat in alle opzich

ten al vast ligt. Nee, het is veel meer ook zelf nog aan het u/orden. 

Terwijl de christen er hopend naar op weg is, bouwt hij het zelf mee 

op (139). De konkrete profetie geeft aan, hoe hij dat in de gegeven 

omstandigheden kan en behoort te doen. Ze laat zien dat de christelijks 

hoop een doende hoop is, en dat de waarheid van ds komende God niet 

alleen bestaansverheldering maar evenzeer bestaansvernieuwing behelst 

(140). Profetie is zinloos, als deze nist verwerkelijkt wordt in een 

christelijke orthopraxia. Oie orthopraxia ontstaat niet zo maar, ze 

moet gepland worden. 0e profetie vraagt om een profetische planning 

van ds christalijke praxis. 

III. PROFETISCHE PLANNING 

Inmiddels is al duidelijk geworden, dat hst rijk van God ook door 

planning in de wereld komt; maar tegelijk, dat planning lang niet de 

enige weg is om het rijk Gods tegemoet ta gaan, an zeker niet de be

langrijkste. Het komen van God kan nooit het direkte Objekt of resul

taat zijn van onze toekomstplanning. Bovendien, planning is maar één 
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facet van onze hauding ten opzichts /ап de toekomst. Daarbij heeft die 

toekomst zelf vele niet-planbare aspekten. Planning probeert sociaal-

historische processen te sturen. Deze zijn achter nooit geheel te 

voorspellen, te programmeren of te beheersen. Maar ondanks deze rela

tiveringen blijft planning een belangrijk middel om de menselijke ver

antwoordelijkheid voor een humane toekomst, en dus ook voor de komst 

van het rijk van God, uiaar te maken. 

1. Geloof en planning 

De relatie tussen geloof en planning is zeer gekompliceerd en veel

zijdig. Globaal gesproken staan beide in drieërlei verhouding tot 

elkaar. Allereerst heeft het geloof te maken met alle vormen van 

maatschappelijke planning, voorzover deze noodzakelijk zijn voor de 

uitbouuj van elke maatschappij tot een mensuaardige samenleving. Immers, 

als planning bijdraagt tot de humanisering van de wereld is zij -vaak 

onbeuust en onbedoeld- een instrument voor het kamen van Gods heil in 

ds uiereld. Hier is sprake van een indirekte relatie tussen planning 

en de geloofsuerkelijkheid. 

deer direkt is de relatie bij die vormen van planning, welke zich uit

drukkelijk laten inspireren door het geloof in God en dit geloof door 

middel van een christelijke praxis uillan effektueren. Deze plannings-

aktiviteit staat uitdrukkelijk in het teken van de komende Godsheer-

achappij. Het is een planning die profetische visies tracht te verwer

kelijken; vandaar dat urn hier spreken van profetische planning. 

Tenslotte kan ds planning ook rechtstreeks een bijdrage leveren aan de 

verandering van een specifiek onderdeel van de samenleving: de kerk. 

Over deze laatste vorm van planning, uelke zich expliciet in dienst 

stelt van de vernieuwing ven de geloofsgemeenschap spreken ue in het 

volgende hoofdstuk. Het zou ons te ver voeren als ue hier uitvoerig 

zouden ingaan op de relatie tussen geloof en planning in het algemeen 

(141). Ueelal speelt het geloof feitelijk geen rechtstreekse rol bij 

de maatschappelijke planning, maar uel een indirekte rol in zoverre 

een gelovige levenshouding het mens- en uereldbeeld, de motivatie en 

inspiratie van waaruit gepland wordt alsook de waarden en doelen waarop 

de planning zich oriënteert kan beïnvloeden. Dis invloed hoeft zich dan 

niet te beperken tot de keuze van de doeleinden, maar kan evenzeer 
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gevolgen hebben voor da keuze van de planningsmethoden (142). De uaarda 

van het geloof voor het gehele terrein van de maatachappelijka planning 

moot echter in ds meeste gevallen nog шааг gemaakt uordsn. Dat kan 

alleen gebeuren door christenen dia in de maatschappelijke praxis door 

het geloof geïnspireerde planning ten toon spreiden. Anders gezegd, 

door de profetische planning uordt geloofwaardig, dat het geloof in 

Gods toekomst van belang is voor elke vorm van toekomstplanning. 

Profetische planning beoogt konkrete profetieën ta veruierkelijken door 

een adekuaat gebruik van de menselijke rationaliteit. Wat de gelovige 

menselijk acht krachtens zijn geloof in Gods toekomst wordt afgestemd 

op ujat in de gegeven omstandigheden voor mogelijk wordt gehouden. Oe 

heilsdoslen die daaruit voortvloeien uordsn met behulp van geschikte 

middelen en strategieën veruerkelijkt. Deze planningsaktivitait kan 

nooit een zuiver technische aangelegenheid zijn. Ze wordt juist geken

merkt door da heilsdoslen die ze dient, en ervaren als een proces dat 

ii/ordt beuerkt door da dynamische kracht van de Geest Gods. 

2. Profetie, rationaliteit, planning 

Maar rijst hier niet meteen de vraag, of de bij uitstek irrationele 

hoop en ds vaak zo planloze profetie uel een rationele planning ver

dragen? Bovendien, als planning zich bezighoudt met wat in -de gegeven 

situatie mogelijk en realiseerbaar is, hoe is zij dan te rijmen met 

een christelijka hoop, die gelooft dat het onmogelijke mogelijk wordt 

(143)? Zijn geloof en planning wel direkt met elkaar te verbinden tot 

een door de hoop geïnspireerde planning? Is het Juist niet eigen aan 

alle profeten dat zij zo planloos ta и гк gaan? Ia profetische planning 

dan niat een contradictio in terminis? 

Op daze opuierpingen antwoorden wij, dat de rationaliteit van een pro

fetische planning niet primair gezocht moet worden in de instrumenta-

liteit en effektiviteit van ds middelen, hoewel ze deze geenszins uit

sluit. Haar ratio ligt in het geloof in God, dat zich kritisch en doel

gericht wil waarmaken. Het gaat hier om de praktische zijde van het 

"fidas ouaersns intellectum", van de "spas ut intalligam" (144). Deze 

rationaliteit is te vergelijken met de op vrijheid gerichta rede, maar 

plaatst deze in het perspektisf van Gods bevrijding, welke in 3azu3 

is toegezegd en verschenen, rlan kan daarom zeggen: de ratio van de 
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profsstiache planning is de lis-Fde, sn wel da liefde Gods welke in 

Jezus openbaar is geworden als menselijke emancipatie en solidariteit. 

Deze liefde gaat ш і met overleg en wijsheid ta ш гк, maar dia wijs

heid is niet altijd "van deze wereld", en ze overstijgt verre een 

effektief middel-doel denken. Ze richt zich op da waarde en het heil 

van de mena, gezien in het perspektief van het komende rijk van God. 

Daarbij is da liefde zowel dienstbaar aan de ander alsook doel in 

zich. Hat deelhebben aan de kommunio met God, aan de waarheid, hst 

leven en het licht, ia doel in zich, omdat daarin het komende Godsrijk, 

historische werkelijkheid wordt. Profetische planning nu is niet een 

planning die deze liefde en dia kommunio tot direkt Objekt heeft, maar 

een planning dia vertrekt vanuit de liefde Goda. Ze ia рае mogelijk 

door het geloof, dat ze in maatschappelijke praxis waar uil maken. Ze 

streeft ernaar profetische en gelovige werkelijktieidsinterpretaties 

om te zetten in sociale realiteit. In een wereld waarin planning nood

zakelijk is gotiiorden, is profetische planning sen noodzakelijk onder

deel van de christelijke praxis, opdat de 'kinderen van het licht' met 

evenveel overleg te uerk gaan en aven beuuet hun doelen en strategieën 

kiezen als anderen. 

3. Exodus, model voor orsfetische planning. 

Als men in de heilsgeschiedenis op zoek gaat naar voorbeelden van wat 

een profetische daad of een profetisch planningsproces zou kunnen zijn, 

dan verschijnen snel een hele reeks profetiache personen en handel

wijzen ten tonele. Het modal bij uitstek voor een profetische daad 

blijft het lijden, sterven en verrijzen van Л гиа. Oit pascha werpt 

een profetisch licht op de gehele mensengeachiadenis. In dit licht 

kunnen de handelingen dar apoatalen na Pinksteren gelezen worden als 

het eerste voorbeeld van een profetisch proces van kerkopbouw. Plaer dit 

pascha verwijst ons ook terug naar de exodus van het volk van Israel 

uit de slavernij van Egypte. Deze sxodua kan naar ona idee model staan 

voor elk proces van profetische planning (145). Hst laat zien dat de 

bevrijding door God gebeurt door meneen die in geloofsverbondenheid 

met God op weg gaan. Het biedt tegelijk een theologisch model voor de 

drie fasen in elk gepland veranderingsproceas da uittocht uit het sla-
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en de aankomst in het beloofde land (stabilization). Aan dit model 

willen ue enige belangrijke trexken van een profetisch planningsproces 

nader illustreren. 

Op da eerste plaats laat het exodus-model zien, dat de aanleiding tot 

de uittocht ligt in een onvrede met de bestaande situatie, echter ver

bonden met het geloof in een God die redt. Dat geloof is de oorsprong 

van de profetische visie op een betere toekomst, en deze geeft de mens 

het vertrouwen de uittocht te wagen. 

Op de tweede plaats illustreert het exodus-model, dat het veranderings

proces een reis is naar een nog onbekende en open toekomst. Niet de 

prognose maar de belofte is de bron van het vertrouwen, waarmee het 

einddoel wordt tegemoet gezien en de "vleespotten van Egypte" worden 

verlaten. Dat vertrouwen heeft zijn fundament in de trouw Gods die zijn 

belofte omtrent de toekomst gestand zal doen, omdat Hij zich ook in het 

verleden een betrouwbare God toonde. Oa belofte impliceert evenwel, dat 

de mensen zelf de beloofde toekomst mee opbouwen. 

Verder laat de Uittocht zien, dat het een volk is, dat ds exodus aan

gaat. Het zijn geen eenlingen, maar ze vormen een gemeenschap van ge

lovigen; een beweging, die wordt geleid en aangevoerd door orofstiache 

personen. 

Zn tenslotte, de exodus houdt niet эр als het land Kanaan in bezit is 

genomen. Het pelgrimeren van het volk van God is een kontinue aktivi-

teit, want Gods bevrijding kent geen eindpunt. 

BESLUIT 

Geloof en planning sluiten elkaar evenmin uit als geloof en wetenschap. 

Ook al is ds watenschap een rationele onderneming, toch is ar sen ge-

loofs-wetanschap mogelijk: de theologie. Schillebeeckx zegt hierover: 

de theologie is het geloof zelf, wanneer het opgenomen is in heel het 

kritisch denken en vooruit-denken van de mens (146). Enerzijds wordt 

de rationaliteit met haar wetenschappelijke methode van onderzoek en 

reflektie op geen enkel punt van buitenaf door dit geloof doorbroken, 

aangevuld of vervangen, terwijl sr wel door wordt bewerkt, dat de ge

schiedenis van de christelijke werkalijkheidsinterpretatia in kraatieve 

trouw aktualiserend wordt voortgezet (147). Hetzelfde geldt naar onze 

mening voor een door de christelijke hoop ingegeven planning. Nog meer 

dan de theologie is deze praktische zijde van het "fides quaersns 
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intallectum" п zaak van gelovige praxis. За, uil een nieuue kritische 

theologie niet pure ideologie zijn, dan zal ze gedragen moeten worden 

door een christelijke praxis. Voor de ontwikkeling van zo'n nieuue 

orthopraxis zien uij een profetische planning in de gegeven omstandig

heden als een van de noodzakelijke vooruaarden. Ole planning moet aan

geven uat er in de maatschappij en in de kerk moet veranderen, hoe dit 

kan veranderen en door uia de zo noodzakelijke verandering uordt be-

uerkt. Haar zouel van de kritische theologie als van de profetische 

planning der orthopraxie moet gezegd worden, dat de ekklesiale voor

waarden ervoor nog niet aanwezig zijn (148). Daarom is het zowel voor 

de theologie als voor ds gelovige praxis van belang,dat we ons 

in hst volgend hoofdstuk gaan bezig houden met de planning ven de ver

andering en vernieuwing binnen de kerken. 
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5 2_2_|_D_l_S_y_?__?_i_s 

PLANNING VAN KSRKSLIJKE VERNIEUWING 

Inleiding 

Hetgeen in het vorige hoofdstuk gezegd ia over geloof en plan

ning gaan we nu toespitsen op geplande verandering in de leerken. 

We zullen zien hoe planning een hulpmiddel kan zijn bij kerke

lijke vernieuwing. Daartoe worden enige belangrijke gedachten 

uit het voorafgaande hoofdstuk toegepast op de praktijk van 

kerkelijke verandering. Aldus worden de eerste stappen gezet 

in de richting van een praxiatheorie (l) over geplande kerk

vernieuwing. 

In dit laatste hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de 

orde. We geven eerst kort aan, wat we onder kerkelijke verande

ring en de planning ervan willen verstaan. Om kerkelijke veran

dering te bewerken lijkt ons een profetische planning onont

beerlijk. Vervolgens spreken we over de doelen van kerkver

nieuwing alsook over hun konkretisering door middel van een 

vernieuwingsbeleid. Ook de dragers der vernieuwing mogen niet 

onbesproken blijven; aan hen schenkt de vierde paragraaf aan

dacht. Tot slot bespreken we de strategie en de belangrijkste 

momenten uit het gehele proces van geplande kerkvernieuwing. 

PARAGRAAF I. KERKELIJKE VERANDERING GEPLAND 

1. Kerkelijk 

Het woord "kerk" ofkerkelijk" geeft een realiteit aan welke 

zowel van sociaal-historische als van transcendente aard is, 

Een kerk is een sociaal systeem zoals andere sociale systemen, 

maar ze vindt haar eigenheid hierin, dat ze tegelijk een trans

cendente geloofswerkelijkheid is. De empirisch verschijnende 

kerk is de geloofsgemeenschap die de komende Godsheerschappij 

verkondigend, vierend en dienend present stelt. 

Deze Kerk van God verschijnt in Zeer verschillende en talrijke 

empirische gestalten. Daarbij komt dat er ook nog uiteenlopende 
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theologische opvattingen bestaan over wat een kerk nu eigenlijk 

із of zou moeten zijn (2). Het gaat er ona hier niet om te 

onderzoeken, welke kerkbeelden of kerkvormen de voorkeur ver

dienen; evenmin willen we over alle zo verscheiden gedaanten 

van kerk-zijn spreken..Uit die pluriforme werkelijkheid doen we 

een keuze,welke voortkomt uit het onderwerp van deze studie: 

Bij "kerk" of "kerkelijk" denken we aan sociaal-religieuze 

groepen of gemeenten die in de moderne pluralistische en urbane 

samenleving het door de bijbel en christelijke traditie bemid

delde Godsgeloof beleven en waarmaken. Het gaat ons dus om 

lokale kerken of kerkelijke groepen zoals we die aantreffen in 

de binnenstad van Amsterdam (З)· Wat betreft hun omvang denken 

we aan kerkelijke organisaties of bewegingen op meso-nivo: 

kerken in binnensteden of stadswijken, territoriale of kate-

goriale gemeenten (M* Het zijn alle sociaal-religieuze ge

helen die zijn samengesteld uit meerdere pluriforme basis

eenheden. 

Dergelijke lokale gemeenten zijn kerk in de volle theologische 

betekenis van het woord. Ze zijn evenwel niet de gehele kerk 

(5)· Dit laat zien, dat de keuze voor de lokale kerk of kerke

lijke groepen tegelijk een inperking inhoudt. Het mikro- en 

makro-nivo van kerk-zijn, de kleine kerkelijke groep resp. de 

diocesane, nationale of mondiale kerk vallen buiten ons direkte 

gezichtsveld. De recente r.k. kerkgeschiedenis in Nederland 

heeft overduidelijk aangetoond, dat de verandering van een 

lokale kerk niet losgezien kan worden van invloeden vanuit de 

wereldkerk (6). Anderzijds is geen geloofsgroep op meso-nivo 

te denken, welke niet steunt op het geloven van de individuele 

leden en kleine basisgroepen. Onze keuze voor de lokale kerk 

op meso-nivo is dan ook een afbakening die helaas een werkelijk 

grove inperking inhoudt. 

De lokale kerk die het objekt was van onze case-study in de 

twee voorafgaande delen was van rooms-katnolieke signatuur; 

nu hebben we ook reformatorische kerkgemeenschappen of groepen 

op het oog. Wat in het vervolg gezegd wordt over kerkelijke 

planning en vernieuwing geldt onverkort voor lokale kerken van 

reformatorische huize. Als het gaat om kerkvernieuwing spelen 
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overigens de grenzen en de verschillen tussen de bestaande 

kerkelijke instituten niet meer zo'η grote rol. De ervaring 

leert, dat het initiatief tot kerkvernieuwing vaak gedragen 

wordt door christenen uit meerdere kerkgenootschappen. De 

samenstelling van de groep vernieuwers wordt meer bepaald door 

het pastorale doel dat men nastreeft dan door de bestaande 

kerkelijke strukturen. Vernieuwingsbewegingen zoals b.v. 

'Nieuwe Levensstijl' en 'Christenen voor het socialisme' 

illustreren dit (?). 

2. Kerkelijke verandering 

Elke lokale kerk wordt op meerdere wijzen gekonfronteerd met 

veranderingen. Als sociale e eolie id is een kerk geplaatst in 

een sociale omgeving die voortdurend verandert. Deze externe 

veranderingen hebben niet geringe gevolgen voor het denken en 

doen van de kerken. Daarbij is een kerk zelf een historische 

werkelijkheid, waarmee gezegd is, dat ze ook zelf steeds aan 

verandering onderhevig is. Daarenboven is ze een institutiona

lisering van het Godsgeloof, dat juist een oproep inhoudt tot 

bekering en vernieuwing (8). Verandering kan daarom eigenlijk 

in geen enkele kerk zo maar een randverschijnsel zijn. Bekering 

en vernieuwing zijn wezenskenmerken van het kerk-zijn. Dat 

neemt niet weg dat er ook kontinuïteit is, maar deze ligt niet 

in het star vasthouden aan overgeleverde inhouden of vormen, 

doch in de voortdurende toewending tot de God die komt (9)· 

De ekklesiologie heeft de laatste tijd telkens opnieuw de dyna

mische kanten van het kerk-zijn beklemtoond. Die dynamiek komt 

bijzonder tot uiting in het beeld van de Kerk als pelgrimerend 

Godsvolk (10). De Kerk is onderweg naar het rijk van God. Dit 

kerkbeeld laat zien, dat er niet alleen sprake is van verande

ringen in de kerk; ook het kerk-zijn zelf verandert (il). 

Die alom optredende kerkelijke veranderingen betreffen zowel de 

kerkelijke belijdenis, de kultus, de kerkbeelden, de organisa

tie, de onderlinge verhoudingen enz.; kortom, geen sektor van 

het kerkelijk leven blijft onberoerd. Verandering op het ene 

gebied van het kerkelijk systeem heeft meestal wijzigingen op 

andere terreinen tot gevolg. 
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Deze veranderingen, kunnen zowel gepland als ongepland zijn. Om 

met de laatste te beginnen, vele kerkelijke ontwikkelingen 

worden eigenlijk door niemand bewust gewild of nagestreefd. 

Buiten alle planning om treden zij spontaan op. De religieuze 

renaissance en de opkomst van charismatische bewegingen zijn 

daarvan treffende voorbeelden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen 

die wel degelijk bewust gewild en planmatig bewerkt worden. Nu 

zou het beslist onjuist zijn de geplande en de niet-geplande 

veranderingen tegenover elkaar te stellen. Op de eerste plaats 

zijn beide -gezien met de ogen van de gelovige- het werk van 

een en dezelfde Geest Gods, die zich bedient van de menselijke 

planning en tegelijk waait waar Hij wil. Zowel wat mensen plan

nen als wat spontaan gebeurt kan een sprekend teken zijn van 

het werk van de Geest. Op de tweede plaats horen de geplande 

en niet-geplande veranderingen bij elkaar, omdat ze elkaar no

dig hebben; ze zijn komplementair. Immers, onverwachte kerke

lijke ontwikkelingen vragen om een gepland antwoord of vervolg, 

opdat het waaien van de Geest niet verwaait (12). Een kerk zal 

proberen de vruchten te plukken van de charismatische werking 

van de Geest. Aan de andere kant moet de kerkelijke planning 

ook doelbewust ruimte laten voor de vrije werking van het 

charisma, zodat het als het spontaan ontstaat ook kan groeien, 

en niet bij voorbaat al wordt doodgedrukt door het kerkelijk 

instituut. Planning en spontane ontwikkelingen, instituut en 

charisma kunnen niet zonder elkaar. 

3· Kerkelijke planning 

Gezien na het voorafgaande hoofdstuk is het voor ons geen vraag 

meer, of planning in een kerk wel mogelijk is. In feite is er 

ook tijdens de gehele kerkgeschiedenis aan planning gedaan, op 

zijn minst in die zin, dat men nooit de opbouw van de geloofs

gemeenschap geheel aan het toeval heeft overgelaten (13)· In 

de huidige planningsmaatschappij is planning voor de lokale 

kerk zonder meer een noodzakelijkheid geworden. Een kerk zou 

niet echt in de wereld en bij de tijd zijn, als ze zich niet 

van moderne planning zou bedienen (ik). De planning is dan ook 

tijdens de laatste jaren steeds meer een vooraanstaande plaats 
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gaan innemen in het laven der kerken. Zoals eerder gezegd (15) 

hield die planning zich in vroeger jaren nog vooral bezig met 

de kerkelijke strukturen en organisatie, met de materiële en 

personele middelen. Evenals in andere sociale systemen werd de 

planning toen vooral gebruikt om geschikte middelen en methoden 

te zoeken voor reeds gegeven en vaststaande doeleinden. De 

laatste jaren zijn evenwel ook de kerkelijke doelen en het 

kerkelijk beleid voorwerp van planning geworden. Gelijk de 

doelen van de samenleving zijn de kerkelijke doelen erg in 

diskussie. Er is een krisis ontstaan die niet alleen de kerke

lijke vormen maar ook het christelijk geloof zelf betreft.(16) 

Deze krisis laat geen sektor van het kerkelijk leven onberoerd. 

Een planning die alleen op herstrukturering aanstuurt schiet 

dus in wezen tekort. Ook in de praktijk komt men de laatste 

jaren steeds meer tot dit inzicht; in plaats van herstruktu-

reringsplannen verschijnen er steeds meer beleidsplannen, 

waarin gezocht wordt naar kericelijke doeleinden die in over

eenstemming zijn met het maatschappelijk en religieus levens

klimaat van vandaag (l?)· 

Met de konstatering, dat er een verschuiving plaatsvindt van 

struktuurplannen naar beleidsplanning, is nog niet voldoende 

gezegd over het specifieke karakter van de kerkelijke planning. 

Deze zal naar onze mening steeds recht moeten doen aan het ge

loofsgegeven, dat een lokale kerk wel ín de wereld maar niet 

ván de wereld is; wel bij de tijd wil zijn, maar dan met het 

oogmerk deze tijd te plaatsen in het perspektief van het ko

mende Godsrijk. Planning in een lokale kerk zal daarom op een 

of andere wijze er naar moeten streven, in de kerkelijke toe

komst het komen van het Godsrijk openbaar en geloofwaardig te 

maken. Het gaat de planning immers uiteindelijk niet om de 

kerkelijke toekomst als zodanig, maar om deze toekomst als 

instrument van het komen van het rijk Gods. De planning zal 

daarom een dienend karakter moeten hebben ten aanzien van de 

komst van het Godsrijk. Het eigen karakter van zo'η planning 

treedt ons inziens aan het licht, waar liet perspektief van dit 

rijk de planningsdoelen en strategieën gaat beïnvloeden. Uiter

aard kan die planning ook een bijdrage leveren aan de sociaal-

technische beheersing van de kerkelijke procassen, maar dat is 
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п instrunientele funktie ten dienste van het eigenlijke 

doel (18). 

De planning dia wij in het vorige hoofdstuk hebben aangeduid 

met 'profetische planning' is naar onze mening bij uitstek 

geschikt ош juist het eigen karakter van kerkelijke planning te 

openbaren, omdat ze het perspektief van het komende Godsrijk 

uitdrukkelijk in de planning opneemt. Profetische planning zoekt 

naar de samenhang tussen de utopische en eschatologische toe

komst. Die profetische planning zal bij iedere beleidsplanning 

van een lokale kerk of kerkelijke groep een centrale rol dienen 

te spelen. Immers, een planning die geen profetische trekken 

vertoont laat niet zien, waar het de lokale kerk uiteindelijk 

om te doen is, en wat het verschil is tussen een kerk en een 

andere sociale organisatie ; ze is evenmin een teken van de 

inspiratie door de Geest Gods, die werkzaam is in de charis-

maas en diensten (19)· 

Kerkelijke planning dient dus een uitgesproken profetisch karak

ter te dragen. Maar daarbij blijft ze echt planning en deelt ze 

in de planningsproblematiek welke we in het vorige hoofdstuk 

hebben besproken. De keuze die we daar deden voor een bijzondere 

opvatting omtrent planning willen we hier handhaven en toepas

sen op kerkelijke planning, zij het met inachtneming van de 

zojuist genoemde spanning tussen het in de wereld maar- niet ván 

do wereld zijn der kerk. Voor wat betreft de inhoudelijke aspek-

ten komen we aldus tot de volgende omschrijving van planning 

van kerkelijke verandering: ze streeft ernaar konkrete profe

tieën omtrent de komst van het Godsrijk en aangaande de funktie 

van de kerk daarin te ontwerpen en doelgericht te realiseren. 

De profetische visies moeten door de kerkelijke beleidsplanning 

vertaald worden in op de konkrete situatie afgestemde doeleinden, 

waarvoor strategieën ter realisering worden gezocht. De kenmer

ken die we opsomden voor de moderne planning gelden eveneens 

voor planning van kerkelijke verandering. Ook deze streeft er

naar utopische visies op de toekomst te verwerkelijken; ze be

schouwt zichzelf als een integrerend onderdeel van een totaal 

proces van kerkelijke verandering; ze zal zoveel mogelijk de 

hiërarchie tussen basiswaarden, doeleinden en middelen in acht 

nemen; en tenslotte, waar mogelijk zal ze demokratisch te werk 

gaan (20). 
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De keuze voor deze planningskonceprie welke sterke profetische 

trekken vertoont heeft gevolgen voor het zicht op de doelein

den van kerkelijke verandering en de dragers ervan alsook voor 

de keuze van de strategieën waarmee die verandering wordt be

werkt. Hierover spreken we in de nu volgende paragraven. 

PARAGRAAF II. DE DOELSN VAN KERKELIJKE VERANDERING. 

Elke kerkelijke verandering dient er uiteindelijk toe, het 

komen van het Godsrijk in onze wereld te openbaren. Dat rijk 

verschijnt in de toekomst van de wereld en van de kerk als een 

heilvolle en zinvolle werkelijkheid. Het is een onverwachte, 

nog open en nieuwe toekomst, welke een voortdurende bekering 

en vernieuwing vereist (21). 

1. Kerkvernieuwing 

Het algemeen doel van kerkelijke verandering kan naar onze 

mening het best omschreven worden met 'kerkvernieuwing'. Van 

kerkvernieuwing is dan sprake, wanneer een kerkelijke gemeen

schap tracht nieuwe heilsdoelen na te streven welke een nieuwe 

geest en nieuwe strukturen veronderstellen. Kenmerkend voor de 

vernieuwing zijn evenwel de nieuwe doelen, omdat zonder deze 

iedere vernieuwingsbeweging haar zin en oriëntatie mist. Kerk

vernieuwing staat of valt met de inhoudelijke heroriëntatie 

op nieuwe doeleinden (22). 

Deze omschrijving van het algemeen doei van kerkelijke verande

ring roept een aantal vragen op. Allereerst de vraag, of plan

ning alleen uit moet zijn op de vernieuwing van de kerkelijke 

gemeenschap en niet evengoed op haar behoud? Inderdaad kan 

planning ook een hulpmiddel zijn om de stabiliteit der kerk te 

vergroten, maar zo'η planning hebben we hier niet op het oog 

en achten we van ondergeschikt belang. In het vorige hoofdstuk 

ontdekten we het primaat van de verandering en ds toekomst. In 

die lijn verder denkend zien we juist de vernieuwing der kerke

lijke gemeenschap als doel van de planning. Vernieuwing wil 

echter niet zeggen, dat de verandering vertrekt vanuit een 

nulpunt; ze staat in een traditie en probeert daarbij positief 
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of negatief-kritisch aan te sluiten (23)· Het blijven in de 

openbarings- en geloofstraditie houdt evenwel niet in een 

bestendiging van de kerkelijke statua quo, eerder het tegen

deel. Want deze traditie verschijnt vaak als een traditie van 

het óntraditionele (24)_. Verandering van de gevestigde opvat

tingen en gebruiken, posities en strukturen behoren tot de kern 

van het christelijk geloof (25)· Ben toewending tot de bronnen 

van dat geloof betekent niet een regressie, maar een vaak krea-

tieve doorbraak uit de kerkelijke of maatschappelijke status 

quo (26). De nieuwe doeleinden waarop de vernieuwing zich richt 

zijn dan ook niet nieuw in die zin, dat ze een ander heil of 

een nieuw evangelie verkondigen; ze zijn nieuw, omdat ze het 

heil van God en mens in de aktuele situatie op een nieuwe wijze 

present stellen (27)· 

Een tweede vraag is, of men niet beter van hervorming in plaats 

van van vernieuwing kan spreken. Ons antwoord hierop is nega

tief, ook al gebruikt menig auteur het woord hervorming in de 

betekenis van vernieuwing (28). Hervormen houdt voor ons in: 

veranderen wat al bestaat; vernieuwen daarentegen betekent: 

toevoegen van iets nieuws (29). Voorts doet het woord hervor

ming ons te veel denken aan een verandering in de organisatie 

of de strukturen, terwijl wij juist pleiten voor een verandering 

van het beleid. Bovendien kan de term hervorming suggeTeren, dat 

de kerkelijke gemeenschap teruggebracht moet worden tot een 

vroegere vorm waarvan ze in de loop der rescliiedenis is afgewe

ken, torwijl het er juist om gaat de oorspronkelijke bedoelingen 

der kerk hier en nu te aktualiseren (ЗО). Daarbij komt, dat de 

term hei-vorming de indruk wekt als zou het doel van de verande

ring al geheel vastliggen. Kerkvernieuwing streeft juist naar 

een nog open toekomst. Tenslotte kan het woerd hervorming sug

gereren dat het om een eenmalige restauratie gaat (31)· Can 

kerkelijke gemeenschap is echter een historisch-dynamische rea

liteit, die onderweg is, en steeds onderweg moet blijven. Voor 

haar geldt de eis van het semper renovanda. 

Op de derde plaats roept kerkvernieuwing als algemeen doel van 

kerkelijke verandering ook de vraag op, of een heroriëntatie op 

nieuwe doelen eigenlijk wel mogelijk is. Zeiden we zelf niet, 

dat kerkelijke verandering streeft naar een toekomst die nog 
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open is en in zijn definitieve gedaante nog onbekend? Kunnen we 

dan wel zulke duidelijke doelen voor kerkelijke verandering ge

formuleerd worden? Inderdaad zullen die doelen steeds een voor

lopig karakter hebben en zelf voortdurend in ontwikkeling die

nen te zijn. Maar flexibiliteit is iets anders dan vaagheid. 

Hoe moeilijk het ook is voor kerkelijke veranderingsbewegingen 

precieze en dynamische doelen te omsciorijven, ze zijn beslist 

noodzakelijk, wil het vernieuwingsproces niet snel zijn rich

ting en vaart verliezen (32). 

Ten vierde vermoeden we dat ons spreken over kerkvernieuwing 

bij meerdere lezers de vraag zal oproepen, of de kern van elke 

kerkelijke vernieuwing niet bestaat in een verandering van ge

loof smentaliteit > Anderen zullen daarentegen menen, dat pas dan 

van werkelijke vernieuwing sprake kan zijn, als de bestaande 

kerkelijke strukturen gewijzigd worden, waaruit als vanzelf 

een nieuw kerkelijk beleid zal volgen (33)· Hierop antwoorden 

we, dat zowel een verandering van geest als van struktuur 

onontbeerlijk zijn voor vernieuwing, maar dat beide pas echt 

leiden tot kerkelijke vernieuwing, wanneer ze resulteren in of 

voortkomen uit een kerkelijk beleid dat zich oriënteert op 

nieuwe doelen. Daarbij blijft de vraag open, of men een proces 

van kerkvernieuwing begint net een verandering van de persoon

lijke geloofshouding dor kerkleden dan wel met het veranderen 

van de bestaande strukturen of van het funktioneren van het 

hele kerkelijke systeem. Dat is naar onze mening vooral een 

kwestie van strategie en methodiek, welke in hoge mate afhangt 

van de gegeven omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de keuze 

voor een radikale vernieuwing ineens ofwel een geleidelijke 

verandering door middel von kleine wijzigingen. Ook deze is 

afhankelijk van de aktuele situatie. Maar niet alleen daarvan; 

ook de kerkopvatting die de betrokkenen huldigen zal van door

slaggevend gewicht zijn. De visie op de kerk en haar toekomst 

is in hoge mate bepalend voor het doel en de strategie van de 

ker!:elijk-e verandering. 

2. De konkrete profetie, oriëntatiepunt voor kerkvernieuwing 

Het zicht op de toekomst en op de funktie van een kerkelijke 

gemeente wordt niet alleen bepaald door de situatie waarin men 
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verkeert, maar ook door de kerkopvatting die men huldigt. Een 

statische visie op de kerk, die haar bij voorbeeld ziet als het 

eens en voorgoed hierarchisch geordend lichaam van Christus, 

heeft geen fundamentele veranderingen in bijvoorbeeld de ker

kelijke struktuur meer te verwachten; ze zal er dan ook niet 

toe stimuleren. Een dynamische ekklesiologie daarentegen, die 

de kerk opvat als een historische realiteit, zal per se aan

zetten geven tot verandering. De ideeën over wat een kerk is 

of zou moeten zijn, zijn mede bepalend voor de visie op kerke

lijke verandering en de planning ervan (3*0· 

Uit hetgeen we gezegd hebben over geloof en verandering valt 

rechtstreeks te konkluderen, dat wij pleiten voor een dynami

sche kerkopvatting. Naar onze mening is een statische ekkle

siologie in strijd met de historiciteit der openbaring. Zo'η 

kerkvisie kan ook niet bijdragen tot werkelijke vernieuwing. 

Ze zal evenmin konkrete profetieën over de toekomst der kerk 

leveren, omdat ze alleen zegÏ wat de kerk al is en wat ze daar

om moet blijven. De dynamische opvattingen omrrent de kerk zijn 

de laatste jaren alom aanvaard, zodat ze hier geen extra argu

mentatie behoeven (35)· Hetzelfde geldt voor het primaat van 

de charismatische dimensie der kerk boven haar institutionele 

strukturen. Werd vroeger het charisma binnen de kerk vaak be

schouwd als slechts een van de facetten binnen het kader van 

de institutionele strukturen en van de leiding door het ambi;. 

Nu worden strukturen en ambt juist gezien als een veruitwendi-

ging van de charismatische grondstruktuur der kerk (36). 

De laatste jaren zijn er van verschillende zijden dynamische 

en charismatische opvattingen over de kerk en over haar funktie 

in de huidige vereld gefonaulaerd. Deze bevatten meestal sterk 

profetische elementen. (37)· Reeds een decennium geleden for

muleerde Gibson Winter de konkrete profetie over de dienende 

kerk, een profetische lekengemeenschap die uit de strukturen 

van de kerkelijke institutie treedt om haar apostolische taak 

in de gesekulariseerde wereld te vervullen (38)· In dezelfde 

geest formuleerde Havey Cox een profetie over de kerk in het 

urbane levensmilieu: een kerk die als Sods avant-garde een 

voorloper is van een nieuwe samenleving (39)· Deze en ook 

andere utopische visies, zoals die van Hoekendijk, Bonhoeffer, 



Shaull, Moltmann en Metz om er maar enkele te noenen, vertonen 

alle bij uitsrek profetische trekken (^0). De kracht en tevens 

de zwakte van vele profetische visies over de kerk zit in hun 

idealisme, waardoor ze v/el profetisch maar niet konkreet zijn. 

Ze geven, nog geen realiseerbare doelen aan en zeggen ook niet 

hoe de verheven doelen geLconkretiseercl zouden kunnen worden. 

Tevens moet men nog ontdekken welke voorwaarden vervuld moeten 

zijn, willen de profetische visies verwerkelijkt worden (̂ -l). 

BSumler (^2) noemt drie opvattingen over de kerk die beschouwd 

kunnen worden als reeds gedeeltelijk gekonkretiseerde profe

tieën omtrent de funktie van de kerk in de moderne stadssamen

leving. Het zijn 'kerk als oersakrament van de mensheid', 'kerk 

voor anderen*, en 'kerk als experiment der bevrijding Gods'. 

ICerk als oersakrament van de raensneid (^3) gaat uit van het 

theologisch schema: God ) kerk ¿wereld. Ondanks de marginale 

positie van de kerk in de huidige stad acht de kerk zichzelf 

betrokken op de gehele stad en al haar bewoners. Ze heeft dus 

een representatieve funktie voor alle stedelingen, ook als deze 

zich in feite van het leven der kerk distanciëren. Hoewel de 

kerk -bijvoorbeeld in geval van ontzuiling- bepaalde funkties 

moet prijsgeven, blijft ze toch van inening, dat ze wat haar 

'eigenlijke funkties' betreft, namelijk v/oord en sakrament, 

betrokken is op de totale stad. Deze visie 'kerk als sakrament' 

leidt tot gemeentevormen als de open kerkelijke gemeente, waar

van de leken-gelovigen de kerk representeren in de profane 

wereld. Het gezin ia de primaire doelgroep van de pastorale 

praktijk, want daar worden de godsdienstige waarden overgedra

gen op de volgende generatie. Naar onze mening heeft Bäumler 

terecht kritiek op dit beeld van de funktie der stadskerk. De 

kerkelijke hoofdfunkties woord en sakrament blijven te formele 

princiepen, waaruit geen inhoudelijke prioriteiten voor het 

kerkelijk beleid kunnen worden afgeleid. Tevens beklemtoont dit 

kerkbeeld de integratieve funkties van de kerk al te zeer, waar

door de tegenstellingen en konflikten, die er in een pluralis

tische stad en kerk nu eenmaal altijd zijn, gemakkelijk worden 

toegedekt of verdrongen. Ondanks deze kritiek moet gezegd worden 

dat de 'kerk als sakrament' een grote vooruitgang is in verge

lijking met het vroegere parochiedenken, omdat nu de geloofs-
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gemeenschap uit het isolement van de autarke parochiestrukturen 

gehaald wordt en gericht uordt op heel da stedelijke samenleving. 

Het tweede door Bäumler genoemde kerkbeeld із dat van de 'kerk 

voor anderen' C*^). Hieraan ligt het schema: God > wereld ^ 

kerk ten grondslag. E^n kerk moet gezien worden als onderdeel 

van een stad en heeft daarin de funktie Christus te represen

teren en de definitieve verlossing der wereld te verkondigen. 

Ze moet de door God bewerkte humanisering van de mensheid be

vorderen, waarbij ze de noden der mensen als uitgangspunt neemt. 

Ondanks het feit dat hier terecht alle nadruk wordt gelegd op 

de dienende taak der kerk, blijft daarbij problematisch, dat 

onder de huidige omstandigheden de mensen in de geseculariseerde 

stad maar weinig vervachtiagen meer hebben ten aanzien van de 

kerk; zeker als het gaat om de grote problemen waarmee de ste

delijke samenleving hedentendage worstelt, zoals woningnood, 

tegenstellingen, geweld en kriminaliteit, verslaving, werkloos

heid enz. Voorts wordt bij dit kerkbeeld het instrumentóle as-

pekt der kerk al te zeer beklemtoond ten koste van het gemeen-

schapsaspekt. Een christelijke kerk is niet alleen een middel 

om externe doelen na te streven, maar ook een gemeenschap waarin 

het heil beleefd en gevierd wordt (^5)· Doch positief is, dat 

deze kerkelijke profetie geheel uitdrukkelijk het heil van de 

wereld en van de stedelingen centraal stelt. 

Baumieг kiest zelf voor de derde door hem genoemde konkrete 

profetie: kerk als experiment der bevrijding Gods. Deze visie 

op het funktioneren van de kerk in de grote stad achten wij 

inderdaad da meest adekwate; ze sluit ook aan bij gangbare theo

logische visies op de taak van de kerk in de wereld (46). Kerk 

als experiment der bevrijding houdt volgens Bäumler in, dat de 

kerk in de huidige stadssamenleving een bevrijde en bevrijdende 

gemeenschap dient te zijn. Deze utopische doelstelling ontleent 

hij zowel aan een analyse van het urbane milieu als aan zijn 

theologische tneorie. Het moderne stadsklimaat wordt gekenmerkt 

door een tegelijk ekonomische en politieke, kulturele en sociale, 

ekologische en metafysiscne vervreemding: de moderne stadsmens 

is gevangen in een heks entering van arraoeae, geweld, racisme, 

kulturele vervreemding, milieuverontreiniging, zinloosheid en 
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godverlatenheid. Vanuit een theologische theorie welke aanslui

ting zoekt bij de kritische maatschappijtheorie en de politieke 

kruistheologie (^7)ι ziet Büumler de stedelijke kerk als de 

instantie die de mens bevrijdt tot zicnzelf, en tot God. Deze 

bevrijding './ordt niet effektief bewerkt als de stadskerk zich 

beperkt tot de privé-sfeer, tot zingeving aan individuele gelo

vigen of ontmoetingen in kleine groepen -hoe belangrijk deze 

ook zijn-, want dan laat ze de bestaande oaatschappelijke ver

houdingen intakt. De kerk moet ook aan de politieke bevrijding 

werken door, in distantie tot en in kooperatie met andere groe

pen, zelf een niet-vervreemdende, bevrijdende gemeenschap te 

zijn, waarin mensen vrij zijn mer elkaar, om vrij te kunnen zijn 

voor anderen C+S). Als noofddoelen van de bevrijdende kerk kun

nen genoemd worden: ze sticht hoop, kiest partij voor de zwak

ken, maakt de samenhang tussen vrijheid en liefde ervaarbaar, 

en zet zich in voor sociale gerechtigheid (^9)· De konkrete in

houd van ae bevrijding die de stedelijke kerk brengt, hangt af 

van de situatie en de betrokkenen. In een stad die onleefbaar 

dreigt te worden door de tegenstellingen tussen arm en rijk, 

blank en zwart, zal de bevrijding de gedaante aannemen van so

ciale gerechtigheid en gelijkheid; in een door prestatiedrang, 

konsumptie en haast beheerst leefklimaat zal ze verscnijnen als 

spel, versobering en rust. Kortom, in het licht van de'aktuele 

situatie van onvrijheid wordt ervaren en onderzocht '.var de kon

krete inhoud en vorm van de bevrijding Gods hier en nu zou kun

nen en moeten zijn (50), en langs welke weg die bereikt kan 

worden. Bij die speurtocht naar bevrijding en vernieuwing vervult 

de beleidsplanning een belangrijke rol. 

3. Planning van vernieuwingsbeleid 

Bij kerkelijke vernieuwing vormt de beleidsplanning de schakel 

tussen de profetische visies op de komst van het Godsrijk en de 

situatie van het ogenblik. Door middel van konkrete doelen tracht 

de beleidsplanning de afstand tussen de bestaande situatie en de 

gewenste toekomst te overbruggen. 

Voordat men in de praktijk aan beleidsplanning toekomt, moet men 

er zich reeds in zekere mate van bewust zijn, dat vernieuwing 
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noodzakelijk іэ. Het veronderstelt dat men ontevreden is met 

de bestaande toestand, wensen heeft ten aanzien van de toekomst 

alsook de wil om die toekomst op te bouwen (51)· 

Binnen de. beleidsplanning zijn er dan naar onze mening inhoude

lijk de volgende elementen te onderscheiden (52): 

1. een beleving en analyse van de feitelijke situatie; 

2. een zicht op de gewenste toekomst: profetische visie op het 

komen van het rijk Gods, op de heilsdoelen, enz. 

3· de voorbereiding en keuze van een beleid: welke konkrete 

doelen leiden tot het einddoel? Daarbij hoort ook de keuze 

van prioriteiten: wat valt er hier en nu het eerst te doen? 

k. de strategie: op welke wijze wordt het doel nagestreefd? 

5. een regelmatige evaluatie: doen we wat we willen, en willen 

we (nog) wat we doen? 

Strikt genomen omvat de beleidsplanning de elementen twee tot 

en met vier. Deze immers stemmen het ideaal en de situatie, het 

denken en het doen, de wens en de werkelijkheid op elkaar af 

(53)' Zoals meestal bij beleidsplanning, zal er bij de planning 

van een kerkelijk vernieuwingsbeleid sprake zijn van meerdere 

beleidsvelden die onderscheiden kunnen worden naar de hoofd-

funktiea die een kerkelijke gemeente heeft te verrichten: ver

kondiging, eredienst, en dienst, waarbij de kerkopbouw gezien 

wordt als vierde beleidsveld, dat de drie andere ondersteunt 

en integreert. Naast deze indeling zijn er andere mogelijk, 

welke de beleidsvelden rangschikken naar bijvoorbeeld de mensen 

door wie of voor wie de kerkelijke taken worden verricht: ambts

dragers, pastores, vrijwilligers, jongeren, gezinnen, alleen

staanden, enzovoorts. 

Er zijn niet alleen meerdere beleidsvelden maar meestal ook 

meerdere nivoos, omdat een lokale kerk is opgebouwd uit meer

dere basisgroepen of onderdelen, en zelf ook weer een subeen-

heid is zov/el van een groter kerkelijk verband als van de plaat

selijke samenleving (5^)· 

Nu is het de belangrijke, maar zeker niet eenvoudige taak der 

beleidsplanning het beleid en de strategieën op de verschillende 

velden en binnen de subeenheden net elkaar in overeenstemming te 

brengen, en vooral: deze af te stemmen op de evangelische waar-
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den en heiladoelen die men wil verwerkelijken. 

Voor die moeilijke opgave hebben de sociale '/etenschappen en 

de praktische theologie hulpmiddelen ontworpen. Het zijn de 

kerktypen en de pastorale modellen (55)» welke voor een gemeente 

of een aspekt ervan aangaven hoe in een gegeven situatie bepaal

de doelen, strategieën en strukturen bij elkaar passen. Deze 

pastorale modellen of typen zijn zowel vanuit de theorie als 

vanuit de kerkelijke praktijk gegroeid. 

Voor wat betreft de kerkelijke gemeente als geheel hebben de 

typen volkskerk, verhinderde volkskerk en vrijwilligerskerk 

zoals deze door Schreuder zijn ontwikkeld hun relevantie voor 

het kerkelijk beleid al overduidelijk bewezen (56)· Dezelfde 

auteur wijst erop, dat ook de kerkelijke praxis zelf bijzonder 

kreatief is geweest in het ontwikkelen van typen van kerkelijke 

gemeenten (57)· In het vorige deel van deze studie noemden we 

al de modellen Kerk-als-service-instituut en kerk-als-gemeen-

schap welke Peters en Kabel beschreven. Daarnaast is vanuit de 

praktijk liet voor de kerkvernieuwing niet onbelangrijke model 

van de kritische gemeente ontstaan (53). Het voordeel van deze 

modellen in vergelijking met de theologische kerkbeelden is, dat 

ze meer recntstreeks aansluiten bij de kerkelijke werkelijkheid 

in een bepaalde sociaal-historische situatie (59)· 

Ook theologen trachten hun kerkvisie af te stemmen op de huidige 

sociaal-kulturele omstandigheden ofwel vanuit de praxis daaruit 

een kerkvisie op te bouwen. Als voorbeeld van het eerste noemen 

we Rahner, die de toekomstige kerkelijke gemeente in West Duits

land beschrijft als een open, oekumenische, demokratische en 

maatschappijkritische kerk welke zichzelf vanuit de basis op

bouwt (60). Haarsma gaat meer vanuit de praxis te werk en bouwt 

van daaruit een typologie op van de op vernieuwing dan wel op 

restauratie gerichte kerkelijke groepen. Hij doet dit door re

presentanten van beide te onderzoeken op hun houding ten aanzien 

van de eenheid, heiligheid, katholiciteit eh apostoliciteit van 

de kerk (61). 

Tot nu toe hebben we vooral gesproken over modellen voor de 

kerkelijke gemeente in haar totaliteit. Er zijn natuurlijk ook 

modellen voor bepaalde vormen van liturgie, verkondiging, pasto

rale dienstverlening en gemeenschapsopbouw. Het zou ons te ver 
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voeren hier op al die modellen in te gaan. Belangrijker із te 

konstateren. dat er een sterke wisselwerking tussen deze model

len onderling bestaat, en ook tussen die modellen en het type 

van de gemeente als geheel (62). Zo zal men in een volkskerk 

niet een maatschappijkritische verkondiging of een experimen

tele eredienst aantreffen; evenmin ligt het voor de hand in 

een kritische gemeente een volledige gehoorzaamheid aan de 

kerkelijke overheid te veronderstellen. Kortom» keuze voor een 

bepaald type van kerkelijke gemeente impliceert meestal ook een 

keuze voor een bepaald beleid voor wat betreft de verkondiging, 

de eredienst en de kerkelijke aktie; ze veronderstelt meestal 

ook een bepaald type van kerkelijk leiderschap, van betrokken

heid van de gelovigen, van verdeling van de macht binnen de 

gemeente, van relatie tot de sociale omgeving, van aksentleg-

ging op verandering van geest of van mentaliteit, en van stra

tegie waarlangs men het kerk-zijn wil waarmaken; en omgekeerd 

bepalen deze elementen tezamen het image van de totale plaat

selijke kerk. 

De keuze voor een bepaald gemeentemodel heeft dus konsekwenties 

voor het beleid op de verschillende onderdelen van de lokale 

kerk, en omgekeerd. Dit impliceert niet per se, dat al deze 

onderdelen ook steeds met elkaar harmoniëren, of overeenstem

men met het model van de totale gemeente. Veelal zal het zo 

zijn, dat de vernieuwing van een bestaande gemeente zich op 

één terrein of binnen één groep inzet, en dat na verloop van 

tijd de andere onderdelen mee opgenomen worden in het vernieu

wingsproces. Zo is het ook mogelijk dat een gemeente begint met 

een verandering van mentaliteit waaruit later pas de konsekwen

ties voor de kerkelijke strukturen of het maatschappelijk han

delen der kerk getrokken worden (63)· 

Het zou onjuist zijn te veronderstellen dat de modellen van 

een kerkelijk vernieuwingsbeleid reeds pasklaar gereed liggen. 

Het is juist kenmerkend voor vernieuwing, dat er gestreefd wordt 

naar nieuwe doelen en nieuwe vormen, welke zich nog niet uitge

kristalliseerd nebben tot reeds bestaande modellen. Veelal zul

len de doelen nog ontdekt en gezocht moeten worden tijdens het 

vernieuwingsproces. Men moet dan op weg gaan met nog niet meer 

dan een vermoeden dat men in de richting van het ideaal koerst. 
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Door evaluatie en herplanning worden de doelen en middelen 

^ gaandeweg verder gepreciseerd of bijgestuurd. Aldus kan er 

vanuit de praktijk een nieuw model groeien. Dit vraagt п 

voortdurend samengaan van aktie en bezinning, van praxis en 

theorie. 

Dit brengt ons tenslotte op de rol van de praktische theologie 

bij de planning van een kerkelijk vernieuwingsbeleid. Juist de 

praktische theologie heeft hier tot taak induktief en situatio

neel te werk te gaan. Daarmee is bedoeld, dat ze niet vanuit 

abstrakte en statische definities de doeleinden en strukturen 

van een lokale kerk vastlegt, maar in dit opzicht allereerst 

een "docta ignorantia futuri ecclesiae" (64) is, die de kerke

lijke praxis ziet als een open veld van mogelijkheden voor het 

komen van het rijk Gods, een zoek- en vindplaats van de bevrij

ding Gods, Naast de waarnemende funktie die dit impliceert, 

heeft ze ook een sturende taak; ze moet het kerkelijk proces 

oriënteren op de konkrete profetieën door middel van een gepland 

vernieuwingsbeleid. Daarbij is niet alleen de inhoud van dat 

beleid van belang; ook de mensen die het moeten realiseren en 

de strategie die zij daarbij kiezen mogen we niet uit het oog 

verliezen. Daarom spreken we in de volgende paragraven over de 

dragers en de stra-cegie van kerkvernieuwing. 

PARAGRAAF I I I . DE DRAGERS А.Ч DE KSRK2LIJK2 VERNIZSUVING 

Hoewel we in dit hoofdstuk vooral onze aandacht richten op de 

inhoudelijke aspekten van kerkelijke vernieuwingsprocessen, 

kunnen we hier de dragers der vernieuwing niet geheel buiten 

beschouwing laten. We wijden er nu een korte paragraaf aan. 

Daarin zullen we in hoofdzaak aandacht schenken aan de vraag, 

wie de subjekren zijn van kerkelijke vernieuwing, en ook aan de 

grond waarop naar onze mening de deelname aan kerkelijke ver

nieuwing gebaseerd moet zijn. 

Theologisch gesproken is het eigenlijk dragend subjekr van elke 

kerkelijke verandering de Geest Gods. Het hangt echter in hoge 

mate van de vigerende kerkopvatting af, door middel van welke 

mensen men die Geest bij voorkeur aan aet werk ziet. Binnen een 
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juridxscb-haerarchiache ekklesiologie zullea de clerus of de 

ambtsdragers een zeer bevoorrechte plaats maemen als drager 

van de kerkelijke verandering; in een sterk charismatische 

kerkopvatting zullen het vooral de geïnspireerde gelovigen 

zijn in wie men de Geest aan het werk ziet. 

Binnen de ekklesiologie groeit er de laatste jaren zoals gezegd 

een algemene overeenstemming omtrent de charismatische grond

ât rukt uur der kerk: de Geest is werkzaam in allen; aan ieder 

schenkt Hij de genadegave die hen of haar toekomt, en ieder 

roept Hij op tot de dienst aan he^ heil overeenkomstig het 

charisma dat ieder heeft ontvangen (6^). Hoewel in iedereen 

aan het werk is de Geest niet in elke gelovige op dezelfde 

wijze werkzaam; Er zijn priesters en profeten, leraren en hel

pers, leiders en herders; ook zijn er aktieve en passieve cha-

rismaas (65)· Voor wat betreft de dragers der kerkvernieuwing 

houdt dit in, dat de gelovigen zelf bij de vernieuwing betrok

ken dienen te worden, zij het niet allen op gelijke wijze, 

Mede op grond van bovenstaande kunnen we zeggen, dat vemieuwings-

pogingeu die het werk zijn of gebleven zijn van één man of van 

een zeer kleine groep niet onder de noemer van kerkvernieuwing 

vallen. Zonder de deelname van een betrekkelijk grote groep ge

lovigen kan men niet van kerkvernieuwing spreken. Hoe groot dat 

aantal kan, zal of moet zijn hangt af van de omstandigheden en 

de aard van de vernieuwing. Wel zij aangetekend, dat het irreëel 

is een massale deelname aan kerkelijke vernieuwingsbewegingen te 

verwachten. De grootscheepse en uniforme deelname aan kerkelijke 

aktiviteiten, welke zo kenmerkend was voor de volkskerk, behoort 

m onze postindustriële samenleving tot het verleden. Daar komt 

nog bij, dat menig basisinitiatief niet door de kerkelijke lei

ders werd gehonoreerd, hetgeen leidde tot passitiviteit en 

apathie bij een niet gering aantal gelovigen. Maar met name 

door het moderne pluralisme en zijn gevolgen is de vanzelfspre

kende en totale participatie van vroeger veranderd in een slechts 

partiële identifikatie en distantie (66). Op grond van die fei

ten kan men stellen, dat de norm dat alle gelovigen de dragers 

zijn van kerlcvernieuwing meer wens dan werkelijlcneid is, en ook 

zal blijven. Het zal extra inspanning vergen zelfs een betrekke

lijk gering aantal mensen te mobiliseren tot deelname aan kerke-
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lijke vernieuwing. 

Er hoeft echter niet bij elke vernieuwingsbeweging naar ge

streefd te worden het aantal der participanten zo groot moge

lijk te maken. Her is een vernieuwingsbeweging eigenlijk eigen, 

dat het haar niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit gaat. 

Er is dan ook een duidelijke spanning tussen de verhevenheid 

van het ideaal en de mate waarin dit gerealiseerd wordt ener

zijds en de grootte van het aantal mensen dat dit ideaal na

streeft anderzijds: naarmate meer mensen instemmen met de ver

nieuwing wordt deze meestal minder radikaal (67). 

Binnen een vernieuwingsbeweging participeren niet alle betrok

kenen op dezelfde wijze. Er zijn direkte en indirekte dragers: 

mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn, en personen die 

het proces op afstand of met belangstelling volgen. Zo heeft 

men bij haast iedere vernieuwingsbeweging te maken met een 

kerngroep, die meestal bestaat uit de initiatiefnemers. Naast 

deze koplopers zijn er de volgers. De eerste groep vormt de 

spil waar de beweging om draait. Men kan ze bij kerkvernieuwing 

zien als een boodschapverkondigende elite: ze formuleren de 

konkrete profetie, stellen in hun levenswijze de realisering 

ervan present, en geven door hun persoonlijkheid de vernieuwings

beweging een konkreet gezicht (68). Het gezag van zo'η kerngroep 

is profetisch-getuigend; hun leiderschap is symbolisch en cha

rismatisch (69). 

Vanuit de groep initiatiefnemers moet de basis van de vernieu-

wingsbeweging verbreed v/orden. Dat kan zoals we al eerder zagen 

in twee richtingen: in horizontale en vertikale richting (70)· 

Aan beide schenken we kort aandacht. 

1. Basisverbreding door overeenstemming in doeleinden. 

Door wie het initiatief tot kerkvernieuwing ook wordt genomen, 

het zal steeds de steun van een grotere of kleinere groep mede

gelovigen nodig hebben. Die basisverbreding in horizontale 

richting zal geschieden doordat andere gelovigen instemmen mat 

de doelen die de vernieuwers zich stellen. De betrokkenheid bij 

kerkvernieuwing is dus primair en in hoofdzaak gebaseerd op 

vrije instemming met de voorgestane vernieuwing. 
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Het is bekend, dat er vele faktoren zijn die de deelname aan 

een veranderingsproces kunnen bewerken of beïnvloeden: de situ

atie waarin шеп verkeert, de personen die reeds deelnemen en 

die de vernieuwing bepleiten, de eigen wensen en belangen die 

men met de vernieuwing gediend ziet, enz. Deze, en ook nog vele 

andere faktoren, zullen best wel een rol spelen bij de deelname 

aan een proces van kerkvernieuwing. Toch achten wij voor gods

dienstige vernieuwing de instemming met de gestelde heilsdoelen 

van doorslaggevend gewicht bij de beslissing omtrent deelname 

(71). 

Wil de participatie ook inderdaad steunen op de vrije instem

ming met de heilsdoelen die de beweging zich stelt, dan is het 

van groot belang die heilsdoelen ook helder en voor ieder ver

staanbaar te omschrijven. Ket moet de geïnteresseerden duide

lijk worden, of gemaakt worden, wat de zin der vernieuwing is. 

Dit vereist een antwoord op vragen zoals: Waartoe leidt de 

kerkelijke vernieuwing? Waarom is ze nodig? Welke evangelische 

waarden worden ermee gediend? Wie strekt de vernieuwing tot 

heil? Deze en soortgelijke vragen moeten bij de konkretisering 

der utopie beantwoord worden. Uit dat antwoord moet voor de be

trokkenen blijken, dat de vernieuwing een goede zaak is, zodat 

zij op grond van die overtuiging bewogen worden deel te nemen. 

Om dit te bereiken moet het doel der vernieuwing zodanig zijn 

omschreven, dat het appeleert aan de manifeste of latente wen

sen van de betrokkenen (72)· 

Bovenstaande betekent evenwel niet, dat de doelen zonder meer 

aangepast worden aan de subjekxieve behoeften van de mensen die 

men wil mobiliseren. Al eerder wezen we op de spanning die er 

bestaat tussen het aantal der betrokkenen en de zuiverheid van 

het ideaal. Een radikale utopie die een revolutionaire door

braak beoogt zal beslist niet op de blijvende steun van tal

rijke gelovigen kunnen rekenen. Misschien zullen voor korte 

tijd een groot aantal mensen warm lopen voor het verheven ide

aal, maar als de realisering ervan haar eisen gaat stellen zul

len velen afhaken. Anderzijds winnen de verneven idealen aan 

realiteitszin als ze worden gekonfronteerd met de kritische 

reakties van de mensen die deze idealen moeten gaan verwerke

lijken. 2r is een dialektische spanning tussen de gestelde 



211 

doelen en de dragers ervan. Nu із het evenwel kenmerkend voor 

vernieuwing, dat de dragers gekozen worden op de doelen of de 

richting der verandering, en niet omgekeerd. Dat wil zeggen, 

de doeleinden die worden nagestreefd bepalen in beginsel wie 

er aan de vernieuwingsbeweging deelnemen en wie er als reële 

dragers in aanmerking komen. De richting van de verandering 

wordt dus niet afgestemd op degenen die op grond van hun kerke

lijke positie, hun lidmaatschap of vanuit de gegeven strukturen 

voor participatie in aanmerking komen (73). In beginsel achten 

wij het doel bepalend voor de dragers der vernieuwing en voor 

de strukturen. In de praktijk zien we dan ook dat vernieuwings

bewegingen geen hale houden bij de grenzen van bestaande ker

ken. Bewegingen als 'Naar een Nieuwe Levensstijl' en 'Christe

nen voor het Socialisme' illustreren dit duidelijk. Daarbij 

ligt het voor de hand, dat de realisering van nieuwe doelen 

vraagt om nieuwe mensen. Daarmee bedoelen we, dat een ver

nieuwingsbeweging meer kans van slagen heeft, als ze mensen 

erbij weet te betrekken welke niet gekonditioneerd zijn door 

traditionele kerkelijke gedragspatronen. Het gaat hier om men

sen die ofwel geen kerkelijk verleden hebben ofwel zich kri

tisch opstellen ten aanzien van de eigen kerkelijke praxis. 

Hier kan de rol die het maatschappelijk en levensbeschouwelijk 

pluralisme speelt bij de basisverbreding niet onbesproken 

blijven. Elke kerkelijke vernieuwingsbeweging wordt gekonfron-

teerd met een veelheid van opvattingen omtrent de doelen en de 

taak van een kerkelijke gemeente (7M· Temidden van die veel

heid moeten de vernieuwers zichzelf een plaats verwerven. Dat 

houdt onder meer in, dat ze hun eigen waarden en opvattingen 

formuleren in gesprek met de andere, reeds bestaande opvattin

gen. De vernieuwingsbeweging wordt haar eigenheid meer bewust, 

als ze tracht aan te geven, waar zij met andere richtingen 

overeenstemt dan wel verschilt wat betreft de fundamentele 

christelijke waarden, hun konkretisering in een kerkelijk be

leid, alswel aangaande de strategieën waarmee ze de gestelde 

doelen wil bereiken. Op voornand kan men zeggen, dar er eerder 

overeenstemming met andere groeperingen zal bestaan op het nivo 

van de centrale christelijke kernwaarden zoals liefde, vrede, 
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vrijheid, gerechtigheid e.d., als omtrent de wijze waarop deze 

waarden hier en nu gerealiseerd kunnen worden. Het laatste 

hangt ook veel meer af van de situatie van waaruit men naar 

die idealen kijkt. In de dialoog met andere groeperingen zal 

de vernieuwingsbeweging haar identiteit meer nauwkeurig kunnen 

ontdekken en omschrijven. Door de oppositie die elke vernieuwing 

oproept zal ze tevens haar werkelijkheidszin kunnen scherpen. 

Het is daarom van groot belang naar de stem van de oppositie 

te luisteren» te meer daar profetische visies nogal eens erg 

ongenuanceerd zijn en door hun eenzijdigheid zichzelf in de 

weg kunnen staan (75)· 

2. Vernieuwing gedragen door ambt en gelovigen 

Basisverbreding kan niet alleen geschieden in horizontale, maar 

ook in vertikale richting. Elke kerkelijke vernieuwing treedt 

binnen in een sociale ruimte die bepaald is door reeds bestaande 

kerkelijke strukturen. Een belangrijk element in die s-crukturen 

is de verhouding tussen de kerkelijke leiding en de gelovigen. 

Bij elk kerkelijk initiatief speelt de verhouding tot de ambts

dragers en tot de kerkelijke basis een rol. In navolging van 

Etzioni (76) kan men stellen, dat een kerkelijke vernieuwings

beweging op den lange duur alleen aan effektief kan zijn als 

deze zowel door de kerkelijke leiding als door de gelovigen 

gedragen wordt. Een initiatief dat bij de leiding ontstaat zal 

zich de steun moeten verwerven van de gewone kerkleden; te meer, 

omdat zij degenen zijn die de meeste initiatieven moeten uit

voeren. Anderzijds kan een initiatief dat aan de basis ontstaat 

niet zonder de steun van de kerkelijke leiders; immers, indien 

de vernieuwing vroeg of laat niet do erkenning van leidende 

personen binnen de kerk verwerft, zal deze niet herkend worden 

als kerkelijke vernieuwing. Bovendien is de steun van de kerke

lijke leiders vaak van belang voor de akseptatie van de ver

nieuwing door de gelovigen. Uiteraard hangt de invloed die de 

leiders hebben op de houding van de gelovigen in sterke mate 

af van de feitelijke verhoudingen tussen leiding en kerkleden. 

In dit verband is het goed in het oog te houden, dat de leiders 

in vergelijking met de gewone gelovigen meestal over veel meer 
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middelen beschikken om hun initiatieven bekendheid te geven en 

door te voeren. De leiding bezit ook veel meer macht dan de 

basis. Om dezelfde reden is het voor een basisinitiatief niet 

onbelangrijk dat het de steun van de leiding krijgt, hetgeen 

overigens niet wil zeggen, dat de leiding juist als machtscen

trum gebruikt moet worden om de gewenste verandering door te 

voeren. Een dialogisch, gezagvol en aktief leiderschap is het 

meest funktioneel voor het doorvoeren van vernieuwing (77)» 

Hoewel vernieuwingen zowel aan de top als aan de basis van een 

kerk kunnen ontstaan, leert de kerkgeschiedenis dat de meeste 

vernieuwingsbewegingen hun oorsprong vonden aan de kerkelijke 

basis (78). Vaak waren het mensen die niet pasten in de heer

sende kerkelijke patronen. Ook nu zijn vernieuwingen meestal 

het werk van gelovigen uit de basist basisgroepen, lokale of 

kritische gemeenten, vernieuwingsbewegingen, enz. Pastores of 

lokale kerkelijke leiders spelen bij die vernieuwing vaak een 

stimulerende rol. Niet zelden zijn zij degenen die tot ver

nieuwing oproepen en de profetische leiders zijn van de bood-

schapverkondigende kerngroep binnen de vernieuwingsbeweging. 

Een vernieuwingsiniciatief krijgt niet vaak spontaan de instem

ming van de officiële instanties en kerkelijke leiders. Het 

komt nogal eens voor, dat de vernieuwing leidt tot spanningen 

en konflikten met de hoogste kerkelijke gezagsdragers ('79). 

PARAGRAAF TV. DS STRATEGIE EN НБТ PROCES 

I. De strategie 

Na over de doelen en de dragers te hebben gesproken staan we nu 

voor de vraag, welke strategie het meest geschikt ia om een ver-

nieuwingsproces te plannen en uit te voeren. Naar onze mening 

komt daarvoor een ontwikkelingsstrategie het meest in aanmerking. 

Alvorens we hierover spreken zullen we kort enige belangrijke 

opmerkingen, die we vroeger al over de strategie van kerkelijke 

verandering maakten (80), weer in herinnering roepen. 

Het PPBA en de uitvoering ervan leverde ons het belangrijke in

zicht op, dat de verandering van een gehele kerk ineens en in al 

haar facetten oen nauwelijks haalbare strategie is. Daarmee is 



214 

echter niet gezegd, dat de verandering van de totale kerk niet 

als einddoel zou kunnen gelden, maar dit einddoel lijkt alleen 

benaderbaar langs de weg van een projektsgewijze verandering. 

Op de tweede plaats heeft het PPBA ons geloerd, dat meester-

plannen, opgesteld door adviseurs van buiten, nauwelijks ge

schikt zijn reële en realiseerbare doelen voor een lokale kerk 

te formuleren. Het verdient de voorkeur, dat planners en uit

voerders zoveel mogelijk dezelfde personen zijn. Het is beter 

dat de betrokkenen zelf hun eigen kerkelijko utopieën ontwik

kelen, hun doelen kiezen, en de weg bepalen die zij willen 

gaan ter realisering van deze doelen. Dat zij daarbij de steun 

van gelovige en deskundige leiders en begeleiders niet kunnen 

missen staat buiten kijf. 

Voorts hebben we gezien, dat de idealen nooit zo gerealiseerd 

worden als ze in de hoofden van de planners leefden. (81 ) 

Daarbij doen er zich tijdens de realisering vaak onvoorziene 

ontwikkelingen voor, die de plannen geheel of ten dele door

kruisen. Dit kan een bron van desillusie zijn. Een middel om 

deze moeilijkheden het hoofd te bieden is een meer flexibele 

planning, welke met behulp van regelmatige evaluatie het proces 

telkens weer bijstuurt. 

Verder heeft de opbouw van de citykerk er ons op gewezen, dat 

het dienstig is, binnen de kerkelijke organisatie de vernieu

wing zoveel mogelijk gescheiden te houden van de ook noodzake

lijke sanering van het kerkelijk apparaat. Een reorganisatie 

is meestal veel konkreter en dringender dan een inhoudelijke 

heroriëntatie, zodat in de praktijk vaak de eerste alle aan

dacht en energie opeist ten koste van de vernieuwing. Een tweede 

reden voor een scheiding is, dat voor vernieuwing heel andere 

mensen nodig zijn dan voor restauratie. Het verdient aanbeveling 

de experimentele nieuwbouw vanaf het begin zoveel mogelijk te 

beschermen tegen de storende invloeden vanuit de bestaande 

kerkelijke organisatie, opdat de vernieuwing voldoende kans 

krijgt. 

Toen we in het vorige hoofdstuk uitdrukkelijk spraken over ver-

anderingsstratagieën (82), Va/amen we tot de konklusie, dat in 

het algemeen die strategieën de voorkeur verdienen, welke ge-
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oriënteerd zijn op waarden, de permanente ontwikkeling van de 

sociale eenheid beogen, zoveel mogelijk nivoos en aspekten van 

de verandering erbij betrekken, op demokratische wijze te werk 

gaan, en oog nebben voor de machtsverhoudingen. Dit alles geldt 

naar onze mening ook voor strategieön van kerkvernieuwing. We 

komen er in het vervolg op terug. 

In da praktijk hangt de keuze van een strategie af van vele 

faktoren, waarvan we als belangrijkste noemen: de situatie 

waarin, men verkeert, de doelen die men nastreeft, de mensen 

die de vernieuwing wensen en doorvoeren, en het kerkbeeld en 

de opvatting over planning die de betrokkenen huldigen. Het 

ligt dus voor de hand, dat er velo en velerlei vernieuwings

strategieën zijn. Op grond van onze planningskonceptie en de 

ontwikkelde ideeën over geloof en verandering prefereren wij 

echter die vernieuwingsstrategieën, welke de permanente ontwik

keling van de kerkelijke eenheid beogen (83). 

1. Strategie van permanente ontwikkeling (3^) 

Kerkvernieuwing is een sociaal-historisch proces, dat zich vol

trekt in en tussen gelovige mensen die samen de geschiedenis 

van het heil Gods beleven en maken. Die geschiedenis ligt niet 

vast; haar afloop is niet bekend. De heilsdoelen die een kerk 

nastreeft zijn historisch, en dus in ontwikkeling. Bovendien 

verandert het zicht op deze doeleinden, als de mensen zelf in 

een andere sociaal-historische situatie terecht komen. In de 

ogen van de gelovige is de toekomst waarnaar kerkvernieuwing 

op weg is daarenboven een geloofsrealiteit, welke elke toe-

komstvervachting transcendeert en welke zich openbaart als 

telkens nieuw. Bijgevolg kan een kerkgemeenschap haar eind

doelen nooit volledig en adekwaat vatten, en ze ook niet eens 

en voorgoed vastleggen (85). 

Een strategie die ervan uitgaat, dat de veranderingsdoelen 

tevoren al gefixeerd zijn is dus per se ongeschikt voor kerk

vernieuwing. Voor ean ontwikkelingsstrategie daarentegen is 

kerkvernieuwing een proces dat streeft naar een blijvend open 

toekomst langs de weg van een voortdurende dynamisering én 

institutionalisering van doelen en middelen. Deze strategie 



216 

beoogt niet een nieuwe toestand van rust of onveranderlijkheid, 

maar de permanente ontwikkeling van de kerkelijke eenheid. Van

daar dat de doelen die met deze strategie overeenstemmen niet 

de reeds beproefde en traditionele doelen zijn, maar veeleer de 

nog onbekende en explorerende doelen» Men zou ze "zoek-doelen" 

kunnen noemen. 

Als we in het voorafgaande gepleit hebben voor een kerkver

nieuwing welke zich baseert op konkrete profetieën over hst 

komende godsrijk, dan moet dit niet verstaan worden als zouden 

deze profetieën een voorspelling inhouden over de toekomstige 

situatie, waaruit een helder en nauwkeurig toekomstbeeld kan 

worden afgelezen. Profetieën bedoelen geen beschrijving te geven 

van toekomstige situaties; ze zijn veeleer een appèl om op weg 

te gaan in de richting van het geschetste ideaal. De doelen van 

kerkvernieuwing worden dan ook niet bepaald vanuit een ideolo

gisch systeem, maar door de hoop dat het Godsrijk komende is. 

In de exodus van de vernieuwing moeten de doelen on het beleid 

gezocht en ontdekt worden. 

Voor een ontwikkelingsstrategie is een vernieuwingsproces tevo

ren nooit geheel te overzien en te programmeren. In die zin is 

een makroskopische planning niet geschikt voor kerkvernieuwing. 

De strategie streeft ernaar procesmatig en stapsgewijs te werk 

te gaan zonder daarbij het einddoel uit het oog te ver-liezen. 

Ondanks alle planning blijft de vernieuwing een waagstuk, dat 

tevoren geen sukses kan garanderen (86). Dat is geen reden om 

maar niet op weg te gaan, wel om het vernieuwingsproces perio

diek te evalueren on bij te sturen. Zo kan kerkelijke verande

ring een gelovig leerproces worden, waarin men gaat ontdekken 

welke doelen in een gegeven situatie heilvol en realiseerbaar, 

welke kerkvormen dienstbaar en levensvatbaar, en welke middelen 

geschikt en aanwendbaar zijn. 

2. Fraktionele of totale vernieuwing? 

De strategie van permanente ontwikkeling zal ook moeten voldoen 

aan de andere eisen die we in het vorige hoofdstuk gesteld heb

ben aan eon strategie voor geplande verandering (87). Dat zo'η 

strategie georiënteerd moet zijn op waarden, en bij kerkver

nieuwing vooral op bijbels-godsdienstige v/aarden spreekt voor 
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zich. Маег problematisch is echter de ois, dat de strategie 

zoveel mogelijk nivoos en aspekten van de zich vernieuwende 

lokale kerk in het oog dient te houden. Toch impliceerr deze 

eia niet een totaal-strategie, die de gehele kerk ineens wil 

veranderen; wel een projoktmatige aanpak die er zich van bewust 

is welke voorwaarden op het ene terrein aanwezig moeten zijn, 

wil men op een ander gebied vernieuwing kunnen bewerken; on ook 

welke gevolgen de vernieuwing van het ene subsysteem heeft voor 

de andore onderdelen en voor het geheel. Als voorbeeld noemen 

we een vernieuwing van de verkondiging, die kan leidan tot een 

nieuwe vormgeving der eredienst, maar zelf een andere geloofs

houding veronderstelt» en ongeloofwaardig blijft als zu niet 

leidt tot een nieuw kerkelijk handelen. Kortom, verkondiging, 

eredienst, dienst en gemeenschapsopbouw, theologische theorie 

en kerkelijke praxis staan alle met elkaar in wisselwerking. 

Vernieuwing op het ene gebied heeft haar reperkussies op het 

andere. Dat geldt op gelijke wijze voor veranderingen in de ge

loofshouding van individuele gelovigen, in de relaties tussen 

de gelovigen, in de kerkelijke organisatie, en in de heroriën

tatie van de hele lokale kerk. Het hangt van de perceptie van 

de gegeven situatie en van de aktuele doelstellingen af, of men 

begint bij een mentaliteitsverandering onder de individuele ge

lovigen dan wel bij een vernieuwing der kerkelijke strukturen, 

maar vroeg of laat zal blijken, dat het een het ander oproept. 

Dat laatste geldt ook voor de dynamiserende en institutionali

serende krachten binnen het kerkelijk systeem, voor het charisma 

en het instituut. Beide sluiten elkaar immers niet uit; ze zijn 

komplementair. De strategie zal aan beide aandacht moeten schen

ken, zij het niet steeds in dezelfde mate en op hetzelfde mo

ment. Dat kan ook gezegd worden van het ambt en de gelovigen, 

van de leiding en de basis. Veranderingen op het ene nivo zul

len ondersteund moeten worden door, en hebben hun gevolgen voor 

het andere. 

Nu spreekt het voor zich -het zij nogmaals gezegd- dat niet alle 

facetten tegelijk in ogenschouw genomen kunnen worden, laat 

staan dat ze alle tegelijk veranderd kunnen worden. Men moet 

prioriteiten stellen en een keuze doen waar men eerst wil be

ginnen. Zo'η projektmatige aanpak houdt noodgedwongen een in-
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perking in (88). Bij de regelmatige evaluatie kan evenwel het 

blikveld weer verruimd worden, zodat ook andere facetten op

nieuw onder ogen komen. De fraktionele wijzigingen en hun ge

volgen worden gezien en geëvalueerd in het licht van hot geheel 

én in relatie tot de gestelde einddoelen. 

3. Demokratische 3trategie 

Van een strategie van kerkelijke vernieuwing mag ook verwacht 

worden, dat ze ernaar streeft zoveel mogelijk demokratisch te 

werk te gaan (81). Daaronder wordt verstaan, dat al degenen 

die bij do vernieuwing betrokken zijn en de gevolgen ervan 

zullen ondervinden ook mede beslissen over de doelen en het 

beleid. Zolang een demokratische planning in de samenleving 

nog geen realiteit is, zal men deze ook op kerkelijk terrein 

niet zo gemakkelijk aantreffen. Daar komt nog bij, dat de door 

ons bepleite profetische planning meestal het werk is van een 

kleine groep geïnspireerde mensen die de vernieuwingsbeweging 

aanvoeren (90). Maar dat hoeft een demokratische besluitvorming 

niet uit te sluiten. Want al hebben somnige profetische of des

kundige personen een meer gezaghebbende stem en meer invloed 

bij beleidsbeslissingen, dat staat de inspraak en participatie 

van anderen daarbij nog niet in de weg (91)· Vel vereist een 

demokratische planning een verregaande decentralisatie. Dat 

geldt niet alleen voor grotere kerkelijke eenheden, maar ook 

voor een lokale kerk. Ook deze moet niet gezien worden als een 

uniform gestruktureerde eenheid die van bovenaf of centraal 

bestuurd kan worden, maar als een levende samenhang van pluri

forme groepen en basisgemeenschappen. De eenheid ervan berust 

op de onderlinge overeenstemming in doeleinden, ook al worden 

deze gekonkretiseerd in soms zeer verschillende handelings

doelen en praktijken (92)· 

Die onderlinge verschillen zijn vaak een bron van spanning en 

konflikt, soms ook van machtsstrijd en polarisatie. Daarom 

moet een veranderingsstrategie ook oog hebben voor de machts

verhoudingen. Onder macht verstaan we hier het vermogen om het 

gedrag van een ander ook tegen diens wil in te veranderen. 3ij 

elke vernieuwing heeft men te maken met macht, want iedere 

verandering tast de bestaande orde aan, en ook de belangen die 
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ermee gediend zijn. Dit roept oppositie en weerstand op; en er 

is vaak macht nodig om deze te doorbreken (93)· 

Nu wordt er binnen de moderne ekklesiologie terecht gepleit 

voor een dienstbare kerk, welke vrij is van machtsdenken en 

machtsuitoefening. Doch^daarbij moet men bedenken, dat er dan 

gesproken wordt op het mvo van de konkrete profetieën of eind

doelen· Dergelijke profetische visies moeten nog vertaald wor

den tot handelingsdoelen voor een kerkelijk vernieuwingsproces 

dat op weg gaar naar РП kerk die vrij is van macht. Zeker ala 

men zo'η vernieuwing wil bewerkeo door de bestaande machtsonge

lijkheid op te heffen zal men er vaak niet buiten kunnen zélf 

machtsmiddelen te gebruiken. Maar daarmee is niet gezegd, dat 

men voor alle doeleinden zich van macht kan en mag bedienen. 

Zo is het bijvoorbeeld naar onze mening beslist ongeoorloofd en 

onjuist macht of dwang te gebruiken om mensen te mobiliseren 

tot deelname aan een kerkelijke vernieuwing. Niemand -ook een 

kerkelijk leider niet- mag gedwongen worden tot direkte deelname 

aan een vernieuwingsbeweging, haar daar staat tegenover, dat 

niemand -ook een kerkelijk leider niet- een vernieuwing die door 

gelovigen wordt voorgestaan met machtsmiddelen mag verhinderen. 

k. Kerkelijk experiment en opbouwwerk 

De weg die leidt tot kerkvernieuwing voert over het kerkelijk 

experiment (9̂ -)· Een experimentele praxis is de juiste weg om 

nieuwe kerkelijke utopieën te toetsen op hun realiseerbaarheid, 

en tegelijk is ze een goede voedingsbodem voor het ontstaan van 

profetieën over het komende G-odsrijk. Het experiment is de 

sociaal-historische zoek- en vindplaats van de vernieuwing van 

de geloofsgemeenschap en van het komen van het rijk van God. Dat 

geldt zowel voor het experiment in ruime zin als in meer weten

schappelijke betekenis (95)· In het eerste geval gaat het om 

elke praxis van gelovigen die iets nieuws nastreven. In het 

tweede geval wordt bovendien systematisch ervaringskennis opge

daan om het theologisch denken over het komende Godsrijk te 

toetsen aan de praxis. Dit veronderstelt da τ men hypothesen, 

variabelen, doelen en methoden tevoren nauwkeurig omschrijft, 

het verloop van het proces precies registreert, de resultaten 

meet, en de uitkomst vergelijkt met de hypothesen. 
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Of het nu gaat om een experiment in ruime of strikte zin, steeds 

vereist het een proefpoláer of proefprojekt, waarin met de ver

nieuwing kan worden geëxperimenteerd zonder dat men de storende 

invloed van bestaande en niet gewenste kerkelijke faktoren on

dervindt. Als we hier spreken van vindplaats of proefpolder, 

dan moet dit niet uitsluitend territoriaal verstaan worden. 

Inderdaad bieden sommige territoria, zoals binnensteden of 

nieuwe stadswijken vaak een geschikte experimenteerruimte 

(96), maar desondanks zijn ons inziens noch een bestaande 

struktuur noch een gegeven territorium primair de faktoren die 

bepalen wie het experiment aangaan. De deelname eraan zal aller

eerst gebaseerd moeten zijn op instemming met de vernieuwings

doelen. 

Experimentele situaties of groepen ontstaan vaak spontaan en 

ongepland. Veranderingen in de maatschappelijke of kerkelijke 

situatie en vele andere faktoren kunnen er ongemerkt toe lei

den, dat groepen, projekteη of gemeenten een experiment van 

vernieuwing aangaan. Ook als een experiment spontaan ontstaat, 

vraagt het een zorgvuldige en planmatige aanpak, opdat de kan

sen tot kerkelijke vernieuwing mev overleg en wijsheid worden 

benut. Experimentele situaties vragen steeds zorgvuldige keuze 

van de doelen en een nauwkeurige evaluatie (97). De methodiek 

om kerkelijke experimenten op demokratische wijze te ontwikke

len en uit te voeren is het opbouwwerk. Deze sociaal-agogische 

methode beoogt de bewustwording van mensen te stimuleren, zodat 

ze hun situatie gaan onderkennen en deze door middel van zelf-

planning en zelfwerkzaamheid veranderen (98)· Aangezien kerk

vernieuwing zoveel mogelijk een demokratisch basisproces moet 

zijn., ligt het voor de nand, dat we kiezen voor het opbouwwerk 

als de meest aangewezen methodiek voor kerkelijke experimenten. 

Bij deze experimenten gaat het om nieuwe doelen en heeft men te 

maken met groepen van gelovigen; daarom zijn vormingswerk en 

groepswerk belangrijke ondersteunende methodieken (99)· 

Voor de keuze van een methodiek is het niet onbelangrijk waar 

het initiatief tot kerkvernieuwing ontstaat, aan de top of aan 

de basis der kork; en ook, hoe de kerkelijke leiders en de ge

lovigen op het initiatief reageren. Xemen de leiders hot initia

tief, dan liggen methodieken van geplande verandering of sociale 
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planning voor de hand; ontstaat het initiatief aan de basis 

dan komen vooral methoden van sociale aktie en sociale hei-vor

ming in aanmerking, zeker als de vernieuwingsbeweging zich 

kritisch opstelt tegenover de bestaande kerkelijke of maat

schappelijke orde (lOQ.). 

II. Het Proces. 

In dit laatste onderdeel nemen we het totale proces van kerke

lijke vernieuwing onder de loep en belichten we kort de meest 

belangrijke momenten in zo'η proces. Aldus wordt de planning 

terug geplaatst in het geheel waarvan ze een integrerend onder

deel uitmaakt. 

Een geplande kerkelijke vernieuwing is een proces, waarin te

voren gestelde heilsdoelen systematisch worden nagestreefd. 

Daarmee is echter niet gezegd, dat zo'n proces ook lijnrecht 

verloopt en vanuit de uitgangssituatie rechtstreeks afstevent 

op het einddoel. Integendeel, er zijn vele faktoren binnen en 

buiten de kerkelijke eenheid die het proces beïnvloeden en 

tussentijdse koerswijzigingen noodzakelijk maken. 

Binnen elk proces zijn drie belangrijke funkties te onderschei

den: planning, uitvoering en evaluatie. Dit zijn blijvende 

funkties, gedurende het hele proces, 'iel is het zo, dat een 

van de drie op een bepaald moment of in een bepaalde periode 

meer centraal staat dan de andere. Daarom kan een veranderings

proces globaal genomen onderverdeeld worden in een plannings

fase, een fase van uitvoering, en een van evaluatie, welke 

laatste weer leidt tot hernieuwde planning, enzovoorts. Wanneer 

we zoals in geheel dit deel van onze studie in hoofdzaak letton 

op de inhoudelijke aspekten van het proces van geplande kerk

vernieuwing, dan zijn er -eerder logisch dan chronologisch- de 

volgende momenten of subprocessen te onderscheiden: 

1. De bewustwording van de noodzaak tot vernieuwing en het ont

staan van een (konkrete) profetie. 

2. De konkretisering van de profetische visie op het komende 

Godsrijk tot een beleid van kerkelijke vernieuwing. 

3. De keuze van een strategie ter realisering en de voorberei

ding van het experiment. 
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k. De uitvoering van het experiment. 

5· De evaluatie van het geheel, welke een hernieuwde planning 

inleidt. 

De momenten een tot en met drie zou men de planningsfase kunnen 

noemen, de als vier en vijf genoemde de uitvoerings- resp. de 

evaluatiefase. Al deze momenten kunnen ook gezien worden als 

subprocessen binnen het totale proces van vernieuwing. Die deel

processen volgen elkaar soms op, soms lopen ze parallel aan 

elkaar, dan weer lopen ze dwars door elkaar heen. Het komt in 

de praktijk niet vaak voor, dat ze elkaar chronologisch opvol

gen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren, dat een experiment al 

in een vergevorderd stadium van uitvoering is voordat men toe

komt aan het nauwkeurig formuleren van de doelen in relatie tot 

de profetische visie (ΙΟΙ). Maar desondanks blijft er een logi

sche rangorde tussen de vijf genoemde momenten, welke we nu 

kort de revue laten passeren. 

1. Noodzaak tot vernieuwing en Konkrete profetie 

Op vele manieren kunnen gelovigen zich de noodzaak van bekering 

en vernieuwing bewust worden. Een gebrekkig funktioneren van de 

kerkelijke gemeente of onderdelen ervan, veranderingen in de 

maatschappelijke situatie, nieuwe theologische inzichten of de 

herontdekking van godsdienstige waarden, en ontelbaar vele 

andere faktoren kunnen er aanleiding toe zijn dat gelovigen 

zich gaan bezinnen op de eigen situatie (102). De onvrede met 

die situatie is de voedingsbodem voor de hoop op een andere toe

komst. De hoop maakt zichzelf konkreet in profetische visies 

over het komen van het rijk van God. Die profetieën ontstaan 

als de aktuele situatie wordt gezien en geïnterpreteerd in het 

licht van het evangelie. Aldus vormt er zich een beeld van een 

meer zinvolle en heilvolle situatie, waarin een stukje van het 

rijk van God werkelijkheid kan worden. Door het zicht op dit 

perspektief worden mensen enthousiast, en gaan ze geloven in de 

mogelijkheid van de vernieuwing. 

De verhouding tussen de analyse der situatie en het zicht op de 

toekomst kent meerdere lagen. Aanvankelijk zal er slechts een 

globale onvrede zijn met de bestaande toestand, en ook een nog 
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algemeen idee over de betere toekomst. Naarmate beide meer met 

elkaar gskonfronteerd worden zal het toekomstbeeld meer helder 

worden, zullen de oorzaken van de onvrede meer aanwijsbaar zijn, 

en wordt duidelijk welke vernieuwing er hier en nu noodzakelijk 

is. 

Voor da voortgang van de vernieuwing is het nodig, dat de idee

ën gekonkretiseerd worden, en tegelijk dat mensen enthousiast 

worden voor de mogelijke vernieuwing. Daarom zijn reeds bij het 

begin ontmoetingsbijeenkomsten gewenst. Deze meetings leren de 

initiatiefnemers bij wie de profetische toekomstvisie respons 

krijgt, of de gewenste vernieuwing levensvatbaar zal zijn, en 

hoe de noodzakelijke basisverbrediag voorbereid kan worden. 

Tegelijk bieden deze ontmoetingen de kans een initiatief- of 

kerngroep te vormen uit de geïnteresseerde gelovigen. Deze 

groep vormt vanaf dat moment hot kobrdinatiepunt van de ver-

niuuwingsbeweging, zorgt voor de voortgang van het proces, ver

zamelt informatie, legt kontakten, en geeft -zo nodig- in 

bredere kring bekendheid aan het initiatief. 

Xn deze beginnende fase beweegt het proces zich op het eerste, 

meest algemene nivo van beeldvorming. Het aksent ligt vooral 

op een verandering in geloofsdenken en in mentaliteit. Het ge

loof in de komende God en het zicht op een heilvolle xoekomst 

maken mensen de noodzaak van bekering en vernieuwing bewust(l03). 

2. Van profetie naar verniáuwjngsbeleid 

De nog vooral utopische wensen omtrent de toekomst moeten ge

konkretiseerd worden zot een vernieuwingsbeleid. De wensen 

moeten omgezet worden in handelingsdoelen. Daarvoor is beleids

planning nodig. Over die planning hebben we boven al het nodige 

gezegd. Hier wijzen we nog op een voor die planning onmisbare 

zaak; dat is de informatie. 

Voor het plannen van een vernieuwingsbeleid is tweeërlei infor

matie nodig, namelijk informatie over de situatie die men wil 

veranderen én informatie over de betere toekomst die men wil 

bereiken. Deze informatie moet zowel vergaard als bewerkt wor

den. Het verzamelen kan op vele wijzen geschieden (104). De 

keuzes die men daarbij doet zijn voor het verdere verloop van 
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het proces van groot gewicht. Dat goldt allereerst voor de 

keuze omtrent do aard van de informatie: niet de systeem-

handhavende, maar de vernieuwende informatie is voor kerkver

nieuwing belangrijk. Vervolgens maakt het groot verschil wáár 

men do informatie haalt: in de bijbel, in de kerkelijke tradi

tie, bij theologen, maatschappij-kxitici, de betrokkenen zelf, 

enzovoorts. Hiermee hangt de vraag samen, wie men nu als meest 

relevante informanten beschouwt, bijvoorbeeld de trouwe kerk

leden of juist zij die van de kerk of godsdienst zijn vervreemd. 

Ook de wijze van informatie verwerven is niet onbelangrijk. Het 

maakt bijvoorbeeld groot verschil of de informatie vergaard 

wordt door literatuurstudie of door interviews met de betrok

kenen. 

De meeste informatie komt niet pasklaar binnen; ze moet ver

werkt worden. De gegevens over de situatie worden bezien in 

het licht van de profetische toekomstvisie; anderzijds wordt 

de konkrete profetie nog meer betrokken op de gegeven omstan

digheden. Aldus gaat er een meer nauwkeurig beeld ontstaan van 

wat bijvoorbeeld vrede, vrijheid of gerechtigheid hier en nu 

is, en hoe deze vertaald kunnen worden in doelstellingen (1O5). 

Naarmate de doelen konkreter worden, gaat de fase van beeld

vorming en mentaliteitsvorming over in een fase van oordeels

vorming en besluitvorming. Het aksent verschuift van het waar

nemen en denken naar het willen en ervaren: men wil de vernieu

wing en gaat er zich existentieel en emotioneel op instellen 

(106). De overgang van de beeldvorming naar de besluitvorming 

wordt gemaakt door middel van voorstellen voor een vernieuwings

beleid. 

Om een verantwoorde keuze voor een beleid te doen moeten de 

betrokkenen weten welke doelen realiseerbaar zijn, omwille van 

wie deze doelen nagestreefd moeten worden, welke evangelische 

waarden ermee gediend zijn, door wie de vernieuwing uitgevoerd 

kan worden, en hoeveel tijd en welke middelen daarvoor globaal 

nodig zijn. Uit meerdere alternatieven moeten prioriteiten ge

kozen worden en daarvoor moet een strategie opgesteld worden. 

De keuze van een beleid en van prioriteiten is de eerste test

case of de betrokkenen de vernieuwing ook daadwerkelijk willen 

doorvoeren. Het bepalen van prioriteiten houdt immers tevens in, 



dat men een aantal doelen die bijna even belangrijk zijn moet 

laten varen; dat vertrouwde en geliefde praktijken worden ver

laten; dat gevestigde en soms heilige verwachringspatronen 

worden doorbroken; kortom, de vernieuwing gaat offers vragen 

en eisen stellen. Reeds de keuze van een vernieuwingsbeleid en 

van prioriteiten vraagt moed tot de exodus; het vereist een 

gelovig en vertrouwvol op weg durven gaan» 

Het spreekt voor zich dat de besluitvorming daaromtrent een 

aangelegenheid moet zijn van zoveel mogelijk betrokkenen, 

liefst van de kerkelijke leiding en de gelovigen gezamenlijk. 

Ook al is het proces van basisverbreiding en beleidsplanning 

voor een goed deel hot werk van de initiatiefnemers en bege

leiders, hun werk zij erop gericht vanaf het begin de deelname 

van andere gelovigen zoveel mogelijk te stimuleren (107). 

3· Strategiekeuze en voorbereiding van het experiment 

Als het vernieuwingsbeleid is gekozen, de prioriteiten binnen 

dat beleid zijn vastgesteld, en ook de dragers der vernieuwing 

bekend zijn, kunnen deze laatsten de weg uitstippelen waarlangs 

dat beleid zal worden uitgevoerd. De keuze van de strategie 

hangt uiteraard in hoge mate samen met het gekozen beleid en 

de omstandigheden waaronder dit beleid moet worden uitgevoerd. 

Heel veel strategievragen worden al indirekt beantwoord bij de 

beleidsbepaling. Maar voorzover dat nog niet is gebeurd moeten 

ze nu uitdrukkelijk de aandacht krijgen. Het gaat naar onze 

mening vooral om de volgende zaken. 

De strategie moet kiezen tussen een evolutionaire dan wel revo

lutionaire ontwikkeling, en daarmee samenhangend een samenwer

king s - of konflikcmodel. Die strategiekeuzen vloeien bijna al

tijd rechtstreeks uit het gekozen beleid voort of hangen direkt 

samen met de reaktie van de omgeving op de voorgestelde ver

nieuwing. 

Hetzelfde geldt voor de keuze voor een vernieuwing van de total 

kerkelijke gemeente ineens of voor een meer projektsgewijze aan 

pak van een of meerdere centrale onderdelen, waarin de vernieu

wing het meest kans van slagen heeft of waarbij het snelst de 

doelen realiteit kunnen worden. 
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Eveneens moet beslist worden, of de vernieuwing primair bewerkt 

zal worden door een verandering in het geloven van individuele 

personen, in de relaties tussen de gelovigen, in de kerkelijke 

strukturen, in de relatie met de omgeving, enzovoorts; en ook 

hoe deze veranderingen elkaar kunnen ondersteunen. Meestal is 

bij de keuze van de prioriteiten al vastgesteld mat welke ver

andering wordt begonnen· 

Naast de genoemde principiële beslissingen inzake de strategie 

zijn er meer praktische zaken die geregeld moeten worden. Voor

dat het vernieuwingsexperiment kan starten moeten een aantal 

voorwaardelijke doelen gerealiseerd zijn. Zo moet bekend zijn 

welke middelen beschikbaar zijn of aangewend kunnen worden. 

Dan valt zowel te denken aan de mensen die bepaalde taken moe

ten gaan uitvoeren en daarvoor over de nodige kwaliteiten moe

ten beschikken, alsook aan materiële voorzieningen zoals ge

bouwen, financiën, kommunikatiemiddelen, en niet in het minst 

aan het veld waarin het vernieuwingsexperiment zich zal vol

trekken. Voordat het experiment begint is het goed vast te 

stellen wie geacht worden eraan deel te nemen of als doelgroep 

fungeren, hoe de verhouding is tot de overige kerkleden en tot 

de omgeving. 

Het scheppen van de voorwaarden en de voorbereiding van het 

experiment is vooral een zorg voor de kerngroep. Vaak vraagt 

die voorbereiding de sociaal-agogische deskundigheid van 

praktisch theologen en agogen. 

h. De uitvoering van het experiment 

De overgang van de voorbereiding naar de uitvoering van een 

experiment is steeds moeilijk aan te geven, omdat er nooit een 

scherpe scheiding is tussen planning en uitvoering. De planning, 

en ook de evaluatie, vormen een integrerend onderdeel va/n het 

experiment. Toch is het goed min of meer uitdrukkelijk een be

gin en eindpunt van de uitvoering vast te stellen, en ook een 

tijdsplanning te maken. Deze zijn dan niet bedoeld als een 

draaiboek, waarin het verloop van het experiment tevoren wordt 

vastgelegd, maar als referentiepunt waaraan de voortgang van 

het proces kan worden gecheckt. Daarbij is het voor experimen-



ten welke langere tijd duren van belang de ontwikkelingen 

tijdens h.et vernieuwingsproces te registreren, zodat regelma

tige evaluatie en bijsturing mogelijk worden. Zo'η registratie 

is zonder meer noodzakelijk als men te maken heeft met een ex

periment in wetenschappelijke zin (108). 

De uitvoering is het meest wezenlijke onderdeel van het gehele 

proces, omdat zich hier de vernieuwing werkelijk voltrekt. Met 

het slagen of mislukken van de uitvoering staat of valt het 

gehele vernieuwingsproces. 

5. De evaluatie 

Het minst van alle is de evaluatie onder te brengen in een be

paalde fase; ze is een voortdurende aktiviteit. In de praktijk 

krijgt de evaluatie vaak veel te weinig aandacht. Daarom is het 

nodig in het proces uitdrukkelijk evaluatiemomenten in te bou

wen, waarin de ervaringen worden geordend, geïnterpreteerd en 

beoordeeld. 

Objekt van evaluatie is het gehele proces op alle nivoos: de 

konkrete profetie en de interpretatie van de beginsitua-cie, de 

doelen en het beleid, de gekozen strategie en de uitvoering. 

Juist voor vernieuwingsprocessen, die steeds leerprocessen zijn 

is het kenmerkend dat ook de doelen onderwerp zijn van evalua

tie. Wanneer deze doelen niet bereikt zijn, of met de-gegeven 

middelen onbereikbaar blijken, hoeven niet per se de middelen 

veranderd te worden, maar kunnen ook de doelen zelf gewijzigd 

worden. Het ideaal dat men wilde bereiken blijkt niet haalbaar 

in de gegeven situatie; de doelen en hot beleid moeten bijge

steld worden. Nog meer dan de planning en de uitvoering is de 

evaluatie een zaak van alle betrokkenen. Het is bovendien geen 

technische aangelegenheid, maar veeleer een intersubjektief 

proces van bezinning en vorming omtrent de feitelijke mogelijk

heden van het kerk-zijn in de gegeven situatie. Een goede eva

luatie leidt als vanzelf tot een hernieuwde planning, omdat de 

onvrede met de feitelijke gang van zaken steeds weer het ver

langen naar een betere toekomst oproept (109). 
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BESLUIT 

Ια dit laatste hoofdstuk zijn enige centrale facetten van de 

planning van kerkelijke vernieuwing aan de orde geweest. Ve 

hebben vooral aandacht geschonken aan de inhoudelijke aspekten 

van de planning. Kerkelijka vernieuwing werd door ons gezien 

als een proces van steeds verdergaande konkretisering van de 

aanvankelijk nog idealistische profetieön omtrent de toekomst, 

en ook van de steeds verdergaande realisering van de gestelde 

heilsdoelen. 

Kerkvernieuwing is een proces dat zich voltrekt in een meer

voudig spanningsveld, dat het gehele proces bepaalt. 

Er is allereerst de spanning van het-in-de-wereld-zijn maar 

niet van-de-wereld-zijn van de kerk. Het rijk van God komt wel 

in de wereld, maar is niet van deze wereld. Kerkelijke vernieu

wing is daarom een sociaal proces met een transcendente dimen

sie, welke vooral tot uiting komt in het toekorastperspektief 

van het komende Koninkrijk Gods. 

Op de tweede plaats is er de spanning tussen verleden, heden en 

toekomst. In het heden streeft de vernieuwing ernaar, de in het 

verleden toegezegde komst van het Godsrijk naderbij te brengen. 

Kerkelijke vernieuwing staat in de spanning tussen de Traditie 

en de Toekomst Gods. 

Voorts is er de spanning tussen profetie en situatie, denken en 

doen, toekomstbeeld en toekomstgerichte aktie, theorie en praxis. 

Kerkelijke vernieuwing zoekt een eenheid tussen beide: ze tracht 

de boodschap omtrent de komende God geloofwaardig te maken in 

een vernieuwende korkelijke praxis en tegelijk vanuit die praxis 

zicht te krijgen op de inhoud van die boodschap. 

Op da vierde plaats is er de spanning tussen charisma en insti

tuut, tussen dynamiserende en stabiliserende faktoren. Kerkver

nieuwing wil de ontvangen openbaring progressief verder dragen 

en de spontane werking van de Geest konservatief bewaren (lio). 

De spanning tussen charisma en instituut vraagt om een profe

tische planning. 



BESLUIT: KERKVERNIEUWING IN DE CITY VAN AMSTERDAM 

Tot besluit van deze studie dienen we de ontwikkelde theorieën 

toe te passen op ons uitgangspunt; de kerk in de amsterdamse 

binnenstad. Hoe kan de kerk daar verder aan haar vernieuwing 

werken: welke planningsdoelen zijn daarvoor geschikt, wie moe

ten de initiatiefnemers en dragers der vernieuwing zijn, en 

welke strategie kan worden toegepast? 

Alvorens op deze vragen in te gaan is het noodzakelijk in enkele 

regels de recentere geschiedenis van de citykerk weer te geven. 

Daarvoor nemen we de draad van de historische beschrijving weer 

op, waar deze bij het slot van het tweede hoofdstuk werd afge

broken. Voor de nu volgende korte schets maken we dankbaar ge

bruik van het materiaal dat door onze kollega Huijsmans werd 

verzameld alsook van gegevens uit het archief van de r.k. city-

kerk ( 1 ). 

1. De citykerk van ^Э7^ tot 1976. 

Met de officiële oprichting van de citykerk in april 1971 begint 

de tweede fase van uitvoering van het PPBA (2). De oprichting 

behelst vooral de installatie van een niauw bestuurskallege. De 

medewerking der kerkbesturen aan de fusie der parochies is verre 

van optimaal. De meeste willen meedoen voorzover dit samengaan 

hun eigen zaak ten goede komt of minstens intakt laat. Daarom 

is voor de opbouw van de citykerk een krachtige beheersraad 

nodig, welke met voldoende gezag en macht de gewenste centrali

satie kan doorvoeren. De financiële deskundigen, die hiervoor 

door de direkteur worden aangezocht, menen hun taak niet goed 

te kunnen vervullen, als zij geen bestuursbevoegdheid krijgen 

over de citykerk. Aan dat verlangen wordt tegemoet gekomen, 

aangezien men er een tijdelijke oplossing in ziet. Deze voor

lopige regeling is echter nooit vervangen door een definitieve. 

Het ligt voor de hand, dat een aldus geformeerd bestuur meer 

bedreven is in het zakelijk beheren dan het pasroraal sturen 

van de binnenstadskerk. Het kollege ontwikkelt zelf dan ook 

geen pastoraal beleid; het houdt zich in hoofdzaak bezig met 

de vele organisatorische en financiële zaken die dringend om 
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een oplossing vragen. Door een verregaande sanering en centra

lisatie van het kerkelijke apparaat wil het bestuur de binnen-

stadskerk uit de rode cijfers halen. Dit kan alleen door een 

ingrijpen van bovenaf. Het gezag dat daarvoor nodig is, ont

leent het bestuurskolle.ge geheel aan de bisschop van Haarlem. 

Waar het kollege zonder inspraak van pastores en gelovigen is 

aangesteld, in kontakten met hen van weinig feeling voor pasto

rale vraagstukken getuigt, en tegenover de kerkbestuurders een 

autoritaire houding aanneemt, vervreemdt het zichzelf én de 

citykerk van het pastorale veld, zoals Huijsmans duidelijk heeft 

aangetoond (З)· Door het konflikt met de Dominikus omtrent het 

voorgaan van een gehuwd priester in de eucharistieviering, en 

met de Krijtberg en de Duif over de sluiting van deze kerkge

bouwen wordt de distantie tot zowel kerk-krirische als tradi

tionele groepen nog vergroot (k). 

De pastorale staf, die een onderdeel vormt van het bestuurs-

kollege, raakt door deze bestuurspraktijk in een moeilijke po

sitie.^)· Het op de kerkorganisatie gerichte beleid van het 

bestuur is dysfunktioneel voor het bereiken van het pastorale 

doel dat de citykerk wil nastreven: een nieuwe oriëntatie op de 

city. Dat doel kan alleen gerealiseerd worden door de vrijwilli

ge medewerking van de pastores en de gelovigen van de binnen

stad; het kan niet door een ingrijpen van bovenaf worcten gerea

liseerd. De stafleden der citykerk ervaren, evenals vroeger de 

samenstellers van het PPBA, dat het erg moeilijk is, op afstand 

van de kerkelijke basis konkrete pastorale doelen voor het 

kerk-zijn in de city te ontwikkelen. De leiderstaak van de pas

torale staf wordt daarbij nog bemoeilijkt door het feit, dat de 

meeste betrokkenen hun eigen gang gaan. Een aantal parochies en 

pastorale instellingen zetten hun werk gewoon voort, alsof er 

geen citykerk bestaat. Het gesprek tussen de instellingen-met-

cityfunktie leidt niet tot een sektie citypastoraat. Deze in

stellingen vrezen al te zeer de eigen identiteit te verliezen, 

als zij zouden opgaan in het geheel der citykerk. Deze laatste 

blijft met weinig ondersteuning vanuit de kerkelijke basis voor

lopig een lichaam zonder ziel, een apparaat waarvan weinig in

spiratie uitgaat. 
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Daar komt aog bij, dat meerdere kerkelijke groepen, hun partiële 

identifikatie en kritische opstelling ten aanzien van het in

stituut r.k. citykerk duidelijk kenbaar maken. Met name de 

amsterdamse Studentenekklesia houdt zich afzijdig, omdat in 

haar ogen de citykerk te zeer een rooms-katholiek-kerkelijke 

signatuur draagt (6). Dat doet ook steeds meer de Dominikus, 

die zich ontwikkelt tot een aktieve en kritische gemeente (?)· 

Hetzelfde geldt voor het Mozesteam, dat de kerk op nieuwe wijze 

present stelt in de city, onder meer door zijn 'theetuin1 voor 

jeugdige toeristen in de Mozeskerk naast het maatschappijgericht 

vormingswerk in het Mozeshuis. 

Hier staat tegenover, dat de wijkpastores wel nauwe organisato

rische banden hebben met de citykerk; ze staan direkt in dienst 

van het citykerkbestuur. Zij dreigen evenwel de enige pastorale 

steunpunten en representanten van de nieuwe kerkelijke eenheid 

te blijven. Het eigenlijke doel, dat zij met hun wijkpastoraat 

beogen, namelijk het pastorale kontakt met van de kerk vervreem

de bewoners van de binnenstad, stagneert erg door de zorg voor 

de afbouw van de binnenstadsparochies. (8) 

Op aanraden van de adviesgroep (9) neemt de pastorale staf op

nieuw kontakt op met enige instellingen met cityfunktie. Dit 

leidt tot de oprichting van een stuurgroep, die door middel van 

overleg alle betrokkenen bij de beleidsvorming binnen de city

kerk wil betrekken. In een later stadium ontstaat vanuit het 

bestuur der citykerk (lO) het initiatief, een strategiegroep 

te vormen die de participatie van de gelovigen moet gaan bevor

deren, opdat de citykerk door een terugkeer naar de basis nu 

echt "van de grond" kan komen. 

Konklusie 

Overzien ve de twee eerste delen van deze studie alsmede de 

recentere geschiedenis der citykerk, dan moeten we konkluderen 

dat de citykerk nog niet in staat is gebleken aan haar eigenlijk 

doel te beantwoorden. Hiermee is niet gezegd, dat het vele werk 

nutteloos is geweest. Ongetwijfeld is er binnen het kader der 

citykerk veel gedaan aan de kerkopbouw in de amsterdamse binnen

stad. Het PPBA en de citykerk hebben ertoe bijgedragen dat er 

in de binnenstad de laatste jaren enige kerkelijke gemeenten en 
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Projekten bestaan, welke op nieuwe wijze in de city present 

zijn. Vanuit deze gemeenten en Projekten zijn belangrijke im

pulsen uitgegaan welke hebben geleid tot initiatieven van kerk

vernieuwing in andere steden. Maar desondanks ia de heroriën

tatie van de binnenstadskerk niet gerealiseerd zoals deze 

eigenlijk werd beoogd. In het pluralistisch milieu van de city 

is er rond de citykerk geen konsensus gegroeid over een geza

menlijk doel van de pastorale instellingen. Bijgevolg zien vele 

betrokkenen niet de zin van deze citykerk en zijn daarom ook 

niet bereid de offers te brengen die haar opbouw nu eenmaal 

vraagt. Omdat van wege organisatorische redenen tot een kerke

lijke centralisatie nodig was, trachtte het city-kerkbestuur 

aanvankelijk van bovenaf een strukturele eenheid door te voe

ren. Deze onderneming heeft afstand geschapen tussen de kerk-

organisatie en haar pastorale doelen, tussen de leiders en de 

kerkleden, en ook tussen de kerk en de city. 

2. Evaluatie en Planning 

Vil de binnenstadskerk uit de geschetste impasse geraken, dan 

zal op de eerste plaats een grondige evaluatie nodig zijn, 

welke de fundamenten dient te leggen voor een hernieuwde plan

ning (il). Bij die evaluatie moet naar onze mening niet alleen 

het funktioneren van de huidige citykerk onder de loep genomen 

worden, maar evenzeer het doel waarvoor de citykerk in het leven 

is geroepen: de nieuwe oriëntatie van de kerk op de city, zoals 

deze in het PPBA werd voorgesteld. Alleen op basis van zo'η 

algehele evaluatie, welke zowel de pastorale doelen als de 

middelen omvat, kan de vernieuwing van de kerk in de city op

nieuw gepland worden. 

Een dergelijke evaluatie en hernieuwde planning komen niet zo 

maar uit de lucht vallen. Ze moeten goed voorbereid worden, de 

betrokkenen moeten er de zin en noodzaak van inzien, er de no

dige tijd en energie aan willen besteden, en ook hun eigen weer

standen tegen de onzekerheid die elk onderzoek oproept over

winnen. Een diepgaande evaluatie ontstaat niet spontaan (12). 

Het is nodig, dat enige personen er uitdrukkelijk het initiatief 

toe nemen. 
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"Van wie kan dit initiatief het beat uitgaan? Naar onze mening 

kan het beter niet van het bisdom of het bestuur der citykerk 

komen. In da gegeven omstandigheden zijn geen van beide ook de 

geschikte instantie om de uitvoering ervan op zich te nemen. 

Gezien de distantie van* het bisdom en zijn feitelijk afstande

lijke rol in het verleden kan zijn medewerking vooral hierin 

bestaan, dat het de gehele verantwoordelijkheid in handen legt 

van vertegenwoordigers van de lokale kerk, doch zelf in het 

diocesane beleid wel ruimte kreëert voor experimenten van kerk

vernieuwing en deze ook aktief-luisterend ter plaatse volgt. 

Voorts lijkt ook het citykerkbestuur niet de aangewezen drager 

van het initiatief, immers dit bestuur is gezien zijn verleden 

te veel partij« Zijn rol zal hierop neerkomen, dat het zijn 

funktie als bestuur -niet als beheersraad- ter beschikking 

stelt. In de ogen van velen is het immers niet in staat geble

ken een proces van kerkvernieuwing pastoraal te sturen en er 

mensen voor te mobiliseren. Hiermee blijven naar onze mening de 

stuurgroep en vooral de strategiegroep van de citykerk over als 

de meest aangewezen dragers van het voornemen tot algehele eva

luatie. Voor wat betreft de praktische uitvoering is het wense

lijk do bijstand in te roepen van enige pastoraal-agogen, die 

voldoende bekendheid hebben met de kerkelijke situatie in de 

binnenstad doch daarin niet bepaalde belangen vertegenwoordigen. 

Niet alleen de vraag naar de initiatiefnemers maar ook die naar 

de dragers der evaluatie is hier van belang: wie moeten erbij 

betrokken worden? Na de vorige hoofdstukken zal ons antwoord 

op deze vraag niet onverwacht komen. Zoveel mogelijk mensen die 

zich betrokken voelen bij het evangelie en de binnenstad moeten 

de kans krijgen hun mening en wensen in te brengen. Nu is dit 

op zich natuurlijk een nog vage eis, welke gekonkretiseerd moet 

worden in een lijst van groepen tot wie een uitnodiging tot 

participatie wordt gericht. Zonder ernaar te streven hier een 

volledige lijst weer te geven, noemen we enige relevante parti

cipanten. Dat zijn allereerst allen die tot nu toe aan de opbouw 

van de citykerk hebben deelgenomen of nog altijd erbij betrokken 

zijn. Deze personen zijn belangrijke informatiebronnen. Dat geldt 

zeker ook voor hen die tijdens de laatste jaren weinig belang

stelling toonden door de citykerk of van deze vervreemd raakten, 
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terwijl men bij hen toch een gelovig en christelijk engagement 

kan bespeuren. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan leden uit 

andere kerken en uit kritische gemeenten en aktiegroepen. Al 

deze mensen kunnen een bron zijn van informatie en voorstellen, 

die tot echte vernieuwing leiden. Waar het hier een citykerk 

betreft, ligt het voor de hand door middel van de publiciteits

media ook een zo breed mogelijk publiek uit geheel Amsterdam 

voor de evaluatie te interesseren. Men make de evaluatie en 

planning van de kerk in de city tot een openbare aangelegen

heid, waarbij in beginsel ieder die dat wenst informatie kan 

krijgen of geven. En tenslotte, daar deze evaluatie een aan

zet beoogt te zijn tot processen van kerkelijke vernieuwing 

verdient het aanbeveling de bijzondere belangstelling van de 

beide theologische fakulteiten en van de KTHA te wekken. 

Veronderstellen we, dat het voorstel tot een algehele evaluatie 

wordt aanvaard en uitgevoerd, dan zullen de reakties die binnen

komen allesbehalve uniform zijn. Er zal allereerst een verschil 

van nivo zijn. Want sommige reakties zullen spreken over de 

eigenlijke doelen van de kerk, terwijl andere zich richten op 

het konkrete beleid van de cirykerk of onderdelen ervan, en 

weer andere handelen over de kerkelijke vormen en middelen. 

Bovendien zullen op ieder der nivoos de meningen sterk uiteen

lopen, of zelfs direkt met elkaar in strijd zijn. Een eerste 

taak van de leiders van de evaluatie is het nu, enige ordening 

te brengen in deze wirwar van reakties: wat zijn de belangrijk

ste opmerkingen, waar liggen de grootste knelpunten, in welke 

richting gaan de voorstellen, en wat voor opvattingen over de 

funktie van de kerk in de binnenstad liggen eraan ten grondslag? 

Op basis van die ordening kan in een tweede ronde met de betrok

kenen een algehele beleidslijn voor de toekomst worden uitge

stippeld. De wijze waarop dit gebeurt zal sterk afhangen van 

de aard en omvang der binnengekomen reakties. 

Om misverstand te voorkomen wijzen we erop, dat de keuze van 

een algehele beleidslijn voor de toekomst geenszins de bedoe

ling heeft de pluriformiteit uit te sluiten. Integendeel, die 

nieuwe koers zal nog grotere vrijheid en verscheidenheid moeten 

waarborgen. Pluriformiteit sterkt een kerk tot э г. Waarom dan 
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toch nog een algemene beleidslijn? Het is van belang, dat de 

betrokkenen vanaf het begin met elkaar naar een konsensus zoe

ken inzake de toekomstige funktie van de kerk als intermediair 

tussen evangelie en binnenstad. 3ij het zoeken naar die be

leidslijn wordt duideJrijk welke groepen zoveel geloofsverwant-

schap met elkaar hebben, dat zij zinvol en vruchtbaar met el

kaar verder kunnen werken* Dit beraad over de toekomstige koers 

van de kerk in de city zal inzicht verschaffen in de mate waar

in de betrokkenen overeenstemmen in visie op de funktie van de 

kerk» en ook in de wijze waarop de onderscheiden groepen, Pro

jekten of gemeenten met elkaar willen verdergaan. Ook zal dit 

beraad klaarheid moeten verschaffen in de vraag,- welke voor

stellen dermate ondersteund worden, dat zij prioriteit moeten 

krijgen bij de voorbereiding van de uitvoering. Voorzover mo

gelijk vindt de besluitvorming over de algehele beleidslijn en 

over de prioriteiten,waaraan gewerkt gaat worden,plaats met 

inspraak van zoveel mogelijk betrokkenen uit de leiding en de 

basis. 

Als in grote lijnen de richting van de vernieuwing bekend is 

en de Projekten dia boven aan de ranglijst staan bekend zijn, 

kan de uitwerking van de vernieuwingsvoorstellen beginnen. Deze 

kunnen per projekt geschieden. Het een zal sneller van start 

gaan dan het ander. Meerdere projektan hoeven niet op elkaar 

te wachten of bij elkaar in de pas te lopen. Een vlotte start 

bevordert de motivatie der betrokkenen. 

Ook als de Projekten slagen is het nodig deze voortdurend te 

begeleiden en ze regelmatig te evalueren. Maar zeker als een 

initiatief bij de realisering met grote moeilijkheden en tegen

slagen te kampen heeft, mogen de onmiddellijke dragers ervan 

niet in de steek gelaten worden. Zij hebben recht op een goede 

procesbegeleiding. Een stedelijk pastoraal dienstencentrum, 

bemand met enige pastoraal-agogen en vrijwilligers, die kerke

lijke groepen begeleiden bij de planning, uitvoering en evalu

atie van hun aktiviteiten lijkt daartoe zonder neer noodzake

lijk. Zo'η centrum kan tegelijk zorg dragen voor een regelmatige 

planning en evaluatie in de gehele kerk van de binnenstad. 
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3· Kerk als experiment der Bevri.jding Goda 

Tot slot doen we enige suggesties voor een vernieuwingsbeleid 

voor de kerk in de amsterdamse city. We doen dit niet zonder 

schroom en zonder uitdrukkelijk de betrekkelijkheid ervan te 

onderstrepen. Immers, meer dan eens hebben we grote vraagtekens 

gezet bij vernieuwingsvoorstellen, welke gedaan werden door 

buitenstaanders die zelf die voorstellen niet zullen uitvoeren. 

Daarbij zijn onze opmerkingen gebaseerd op een specifieke op

vatting over kerk en planning, zodat vanuit een andere visie 

evenzeer te rechtvaardigen voorstellen gedaan kunnen worden, 

die evenwel in een heel andere richting wijzen. 

De lokale kerk in de amsterdamse binnenstad dient een zoek- en 

vindplaats van de bevrijding Gods te zijn (13)· Een kerk is een 

gemeenschap van christenen, die Gods bevrijding willen ervaren 

in zichzelf en met elkaar. Zij willen vrij zijn voor-elkaar en 

met-elkaar, om ook vrij te kunnen zijn voor-ar-deren. 

Kerk als experiment der bevrijding verschijnt in vele pluriforme 

kerkelijke basisgroepen en gemeenten, welke op eigen wijze in 

de city aanwezig zijn en daar het bevrijdende evangelie van de 

komende God met elkaar horen, beleven en vieren, en het tot daad 

maken in de private en publieke sfeer van de stad. In de stad 

treedt de bevrijding Gods aan het licht in mensen die de vrij

heid der kinderen Gods waar maken door zelf vrij te zijn en 

anderen vrij te maken. 

Afhankelijk van de onvrijheid die mensen in de stad ervaren 

neemt die heilvolle bevrijding van God een bepaalde konkrete 

gestalte aan. De onvrijheid die een mens ervaart of kan ervaren 

is veelzijdig en ingewikkeld. Ze zit in hemzelf, maar ze wordt 

een mens tegelijkertijd ook aangedaan door andere mensen, door 

het politieke systeem, door de ekonomische machten, of door de 

maatschappelijke verhoudingen. Het valt niet moeilijk in een 

stad als Amsterdam talrijke situaties van onvrijheid te ontdek

ken. Daarvoor hoeft men bijvoorbeeld maar te wijzen op problemen 

als die van do woningnood, de verkrotting, de werkloosheid, het 

geweld, de kriminallteit, enz.; ofwel op bevolkingsgroepen als 

de vreemdelingen, de alleenstaanden, de verslaafden, de weglo

pers. En verder, allo stedelingen ondergaan de invloed van de 

moderne produktie- en konsumptiemaatschappij met zijn haast, 
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mens een leefpatroon opgedrukt, welke hem vervreemdt van zich

zelf, het milieu, de medemensen en het gezamenlijk welzijn. 

Maar evengoed kan men denken aan bepaalde Subkulturen van 

jongeren, politieke of· godsdienstige minderheden, welke mensen 

gevangen houden. Of aan de onvrijheid in onze segregatiemaat

schappij» die de zieken in ziekenhuizen, de bejaarden in bejaar

dentehuizen, de ongeneeselijken in verpleegtehuizen, de gehan

dicapten in instellingen, de gestoorden in inrichtingen en de 

delinkwenten in strafinrichtingen onderbrengt. 

Deze onvrijheid, waarvan we exemplarisch enige facetten noemden, 

raakt elke stedeling, ook al ondervindt de een meer dan de ander 

er de direkte en harde gevolgen van. Voor deze wereld van on

vrijheid komt de bevrijding Gods als een onvermoed perspektief 

van heil. Dat heil moet evenwel in de exodus van de bevrijding 

door de mensen zelf naderbij gebracht worden. Christenen doen 

dat in verbondenheid met elkaar, in samenkomsten, in gemeen

schappen, op zoek- en vindplaatsen van de bevrijding Gods. 

Dergelijke experimenten der bevrijding Gods zien we in de city-

van Amsterdam aanwezig in bijvoorbeeld de gemeente van de Domi-

nikus, in de Еккі зіа, in de Mozes en de Kompasgemeente, maar 

ook in het werk van de Open Deur of in het onlangs begonnen 

gebeds- en meditatiecentrum op het Begijnhof, in initiatieven 

van de Raad van Kerken, en in ongetwijfeld veel meer -maar ons 

niet bekende- groepen en gemeenten, die als "par-oikia der be

vrijding Gods'· in de stad leven en werken. Bij deze en soortge

lijke kerkelijke kernen ligt naar onze mening het zwaartepunt 

voor kerkvernieuwing, omdat zij ieder op eigen wijze de vrij

heid der kindaren Gods ervaarbaar en geloofwaardig maken te

midden van de onvrijheden van de moderne stad. 

Het valt alleen maar toe te juichen, als deze vindplaatsen van 

de bevrijding Gods zich verder ontwikkelen en toenemen. Zo zou 

het aanbeveling verdienen, als het wijkpastoraat meer uitdruk

kelijk met een van de genoemde bevolkingsgroepen in een bepaalde 

wijk kontakten zou leggen, of het vreemdelingenpastoraat artoe 

bij zou dragen, dat de oekumene der volkeren in de amsterdamse 

city beleefd kan worden in "wereldkerken" in een nieuwe bete

kenis van het woord: basisgemeenschappen van christenen uit 

http://EkkJ.es
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zeer verschillende naties en volkeren. Maar het heeft weinig 

zin hier meer suggesties in deze richting te doen. Binnen het 

kader van deze studie ligt het meer voor de hand te spreken 

over de rol van de citykerk in dit geheel. 

Wat voor konsekwenties" heeft het voorafgaande voor de citykerk? 

De eenheid die deze nu aastreeft is vooral van strukturele aard 

en wordt bepaald door de grenzen van her r.k. kerkinstituut 

alsmede van het territorium der binnenstad. Zowel bij die 

strukturele eenheid als bij die omgrenzingen hebben we onze 

twijfels. Want eenheid van geloof en kerk groeit naar onze 

mening in hoofdzaak door overeenstemming in het heilsdoel dat 

een kerk zich stelt en door verwantschap in pastorale aanpak. 

Daarbij is het van ondergeschikt belang, of de betreffende 

lokale kerken tot eenzelfde kerkgenootschap behoren of binnen 

hetzelfde territorium gelokaliseerd zijn. Ook maakt het naar 

onze mening eigenlijk,weinig verschil of ze nu een city- of 

wijk-funktie vervullen. Verschillen in kerkopvatting of pasto

rale funktie scheppen meer distantie dan al de genoemde zaken. 

Zo zal er eerder eenheid van kerk-zijn groeien tussen bijvoor

beeld de amsterdamse Dominikusgemeente en de kritische gemeente 

IJmond te Beverwijk dan tussen de genoemde Dominikusgemeente 

ea de Papegaai, terwijl beide laatste toch r.k.'instellingen-

met-cityfunktie' in de amsterdamse binnenstad zijn. 

We doen de suggestie de idee van citykerk als zijnde een cen

trale kerkelijke organisatie, welke alle r.k. parochies, insrel-

lingen en groepen overkoepelt, te laten varen. Zo'η сігукегк 

is naar onze mening een niet realiseerbaar doel gebleken. 

Wat betreft de toekomst zouden we een scheiding willen voor

stellen tussen de feitelijke, op de kerkorganisatie gerichte 

doelstelling van de citykerk enerzijds en de eigenlijke, pasto

rale doelstelling anderzijds. De eerste betreft vooral de sane

ring van het surplus aan kerkelijke akkoraodatie in de binnen

stad. Deze taak behoort in handen van goede financieel-ekono-

mische deskundigen zoals deze zitting hebben in het huidige 

citykerkbestuur. Voor de kerkvernieuwing in Amsterdam achten 

we evenwel de tweede doelstelling van veel groter gewicht. Aan 

dit doel is de citykerk ons inziens nog te weinig toegekomen. 
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Но zou een nieuwe oriëntatie van de kerken op de stad bewerkt 

kunnen worden? Naar onze mening vereist de dialoog tussen het 

evangelie en de stad Amsterdam niet een citykerk. Deze dialoog 

voltrekt zich zoals gezegd primair in christelijke basisgroepen 

en gemeenten. Daar ligt' het zwaartepunt van de vernieuwing van 

de kerkelijke praxis. Maar dat neemt niet weg, dat deze chris

telijke kernen wel gediend zouden zijn met een goed funktione-

rend stedelijk trefpunt voor vernieuwingsinitiatiaven. Zo'η 

trefpunt kan spontaan ontstaan doordat een groep of gemeente 

een centrum wordt voor bijvoorbeeld liturgie, bezinning, kate-

chese of kerkelijke aktie. Het kan ook bewust gepland worden 

als stedelijke pastorale werkplaats, waar informatie wordt uit

gewisseld over nieuwe religieuze groepen en initiatieven, van 

waaruit men nieuwe leden kan werven, publiciteit kan krijgen of 

pastoraal-agogische hulp kan ontvangen. Zo'η trefcentrum zou ook 

kunnen gaan funktioneren als koördinatiepunt van groepen en ge

meenten, die alle dezelfde pastorale doelen nastreven, ofwel 

overeenstemmen in de bevolkingsgroepen tot wie zij zich richten, 

of die met soortgelijke pastorale problemen bezig zijn. Vanuit 

deze ontmoetingspunten zou een praktisch-theologische bezinning 

gestimuleerd kunnen worden over wat er in de stad gaande is, 

wat de aktuele godsdienstige vragen van de stedelingen zijn, en 

wat de christenen en de kerken krachtens het evangelie te doen 

staat. Van wege de gewenste openheid naar kerkelijke groepen 

van velerlei soort lijkt het niet gewenst zo'η centrum strikt 

te binden aan een bepaald kerkgenootschap, maar eerder aan de 

amsterdamse raad van kerken. Doch de organisatorische vorm er

van ia niet zo belangrijk, als deze maar in dienst staat van 

het eigenlijke doel: kerkelijke groepen en gemeenten stimuleren 

en inspireren, opdat ze een experiment der bevrijding Gods zijn 

in de stad Amsterdam. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Das vorliegende Buch, stellt eine Studie über Planung kirchlicher 

Erneuerung dar. Auf cfrund einer explorativen Untersuchung eines 

konkreten kirchlichen Planungsprozesses wird ein Ansatz zu einer 

Praxistheorie über Planung im Dienste der Erneuerung der Kirche 

gegeben. 

Während der sechziger Jahre erhält die Planung einen immer wichti

geren Platz im Leben der römisch-katholischen Kirche in den 

Niederlanden. Planung wird nicht länger beschränkt auf die Angabe 

der geeigneten Mittel für feststehende pastorale Zwecke, sondern 

beschäftigt sich auch selber mit diesen Zwecken und der kirch

lichen Leitung. Diese Entwicklung stellt den Theologen vor Fragen 

wie etwa: Ist die rationale Planung in einer Kirche, die eine 

überaus irrationale Botschaft verkündigen will, angebracht? 

Wird mit der Planung nicht unbemerkt die Technokratie in die 

Kirche hereingeholt? Löscht nicht die institutionelle Planung 

das Feuer des Charismas aus? Diese Studie beschäftigt sich mit 

der Frage, was Planung in einer kirchlichen Gemeinschaft bedeuten 

kann. Sie versucht das zunächst auf induktivem Wege zu verwirk

lichen und die faktische kirchliche Planungspraxis einer praktisch

theologischen Untersuchung zu unterwerfen. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung sind dann Anlass zu einer theologischen Besinnung auf 

die Beziehung von Glauben und Planung, die die Grundlage für eine 

Praxistheorie über Planung kirchlicher Erneuerung bildet. 

Das empirische Material, worauf sich unsere Untersuchung stützt, 

ist der Planungsproζes, der zu dem Pastoralplan Innenstadt 

Amsterdam und nachher zum Aufbau der römisch-katholischen City

kirche von Amsterdam geführt hat. 

Teil I gibt eine historische Beschreibung dieses Planungsprozesses 

wieder. 

Das erste Kapitel beschreibt, wie durch den Prozess der Citybildung 

in der Innenstadt von Amsterdam einschneidende soziale Veränderungen 

auftreten. Die Kirche erfährt diese Citybildung vor allem in ihren 

negativen Folgen: die alteingesessenen Bewohner der Innenstadt 

ziehen weg und die Pfarreinen leeren sich. Diejenigen, die nun die 

Innenstadt bevölkern, haben keinen Kontakt zur bestehenden Pfarrei-

seelsorge. 
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Das deutlichste Symptom sind die sinkenden Zahlen von Kirch

gängern in den zwölf grossen römisch-katholischen Pfarreikirchen. 

Die Pfarreien können nicht länger so, wie es sich gehören würde, 

funktionieren und geraten in ernste finanzielle Schwierigkeiten. 

Diese Situation erfordert eine einschneidende Strukturveränderung. 

Um diese vorzubereiten,'erteilt der Bischof von Haarlem einer 

Gruppe von Fachleuten den Auftrag, einen Pastoralplan zu erstel

len, der über die verwaltungsmässige und pastorale Einheit der 

Kirche in der Innenstadt advisieren soll. Nach einjähriger inten

siver Arbeit kann diese Arbeitsgruppe ihren Pastoralplan Innenstadt 

Amsterdam im Juni 1968 dem Bischof vorlegen. 

Was bezweckt dieser Plan? Die Lösung der materiellen und strukturel

len Probleme muss man in einer Neuorientierung der Kirche auf das 

Leben der Amsterdammer City hin suchen. Das Zentrum der Stadt 

erfüllt eine Cityfunktion für die gesamte Stadt und die nähere 

Umgebung. Die Kirche fehlt aber in der City; von einer kirchlichen 

Cityfunktion kann keine Rede sein. Durch die Parochialstruktur 

ist die Kirche in einer dörflichen Mentalität steckengeblieben 

und in traditionellen pastoralen Strukturen, womit sie vor allem 

die noch stark kirchlich gebundenen Gläubigen erreicht. Demnach 

gelangt die Kirche nicht zu ihrer eigentlichen Aufgabe, Mittlerin 

des Evangeliums in der Welt der City zu sein. Um diese Aufgabe 

erfüllen zu können, müssen die Strukturen radikal verändert 

werden. Die territoriale Einteilung der Pfarreinen muss völlig 

abgelöst und die Autonomie der Pfarreinen afgehoben werden. An 

ihre Stelle kommt die neue pastorale Einheit: die Citykirche, die 

eine funktionale Einheit darstellt, die auf das Leben der City 

ausgerichtet ist und auch selber eine Cityfunktion erfüllt. 

Innerhalb dieser Einheit gibt es drei Sektionen: eine für kirch

liche Bildungsarbelt zu aktuellen Fragen von Mensch und Gesell

schaft, eine zweite Sektion für den pastoralen Dienst an den 

Besuchern und Bewohnern der Innenstadt und eine dritte für die 

soziale Dienstleistung der Fürsorge-einrichtungen und der 

freiwilligen ttilfsdienste. 

Weil im Plan vorgeschlagen wird, sieben der zwölf römisch-

katholischen Kirchengebäude in der Innenstadt zu schliessen, 

ruft der Plan heftige Proteste hervor. Trotz dieser Kritik wird 

der Plan, vom Bischof akzeptiert. 



242 

Das zweite Kapitel beschreibt den Aufbauprozess der Citykirche, 

die in dem Plan vorgeschlagen wurde. Für die zukünftige City-

kirche werden zwei Sektionen weitgehend im Anschluss an bestehen

de pastorale Projekte errichtet: eine für die Cityseelsorge und 

eine für die Seelsorge in den Wohnvierteln. Die Sektion Cityseel

sorge formiert man aus fünf Pastoresteams, die ihre Pastoral

arbeit auf ein breiteres Publikum abstimmen und nicht nur auf 

die Bewohner der Innenstadt, so dass sie in diesem Sinnen eine 

Cityfunktion ausüben. Diese "Einrichtungen mit Cityfunktion" will 

man auf dem Wege gemeinsamer Beratung zu einer gemeinsamen Auf

gabenstellung in der City bringen. Neben dieser Sektion wird eine 

zweite für die Wohnviertelseelsorge aufgebaut. Diese Pastoralarbeit 

ist bestrebt weder die Pfarrei noch das Kirchengebäude, sondern 

das Leben und Zusammenleben der Wohnviertelbewohner zum Ausgangs

punkt ihrer Pastoralarbeit zu nehmen. Ausserdem arbeitet man am 

Aufbau einer verwaltungsmässigen Organisation für die Citykirche, 

die im April 1971 offiziell vom Bischof errichtet wird. 

Teil ΓΙ analysiert und interpretiert den beschriebenen Prozess 

aus einer'praktisch-theologischen Sicht. 

Das dritte Kapitel analysiert den sozialen und kirchlichen Kontext, 

der den Anstoss zu der Planung bildet, das Muster der Beziehungen 

zwischen den Teilnehmern, die Vorstellungen, die sie über die 

erwünschte Veränderung hegen und das befolgte Planungsvorgehen. 

Das vierte Kapitel untersucht die vom Aufbau der Citykirche unmit

telbar Betroffenen, ihre Ziele, den Einfluss theologischer Vorstel

lungen auf den Aufbauprozess und die Beziehung zwischen der in dem 

Pastoralplan vorgeschlagenen Veränderung und deren Ausführung. 

Am Ende des II. Teiles wird als allgemeine Schlussfolgerung der 

Untersuchung formuliert, dass die Kirche in der Innenstadt mit 

einer doppelten Problematik ringt: einerseits gibt es ernste 

Schwierigkeiten organisatorischer und struktureller Art, die eine 

gründliche Sanierung des kirchlichen Apparates sehr schnell 

erforderlich machen;' andererseits will man sich auf die veränderte 

urbane Gesellschaft neuorientieren und neue pastorale Ziele suchen. 

Man versucht aus dieser doppelten Sackgasse herauszukommen, indem 

man die Lösung für das erstgenannte Problem in einer neuen Aus

richtung der Kirche auf die City hin sucht. 
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Die Verbindung einer organisatorischen Sanierung mit einer 

Inhaltlichen Neuorientierung hat aber zur Folge, dass keine 

von beiden gründlich in Angriff genommen wird, geschweige denn 

gelöst. Ihre Arbeitsweise erfordert nämlich eine völlig andere 

Phasierung, Strategie und Vorgehen. Die Kombinierung der beiden 

Problemfelder hat ausserdem zur Folge, dass keine inhaltlich 

gefüllte Veränderungspolitik formuliert wird und die Neuorientie

rung auf eine Reorganisation beschränkt wird. Die theologisch 

Einsichten, die man über die Erneuerung der Kirche hegt, stehen 

Ijn Gegensatz zu der Veränderungspraxis und sind nicht in der Lage 

diese wirklich zu steuern. Darum beschwört dieser Planungsprozess 

die Frage nach einer kirchlichen Planung herauf, in der theologische 

Vorstellungen und praktisches Handeln besser aufeinander abgestimmt 

sind. 

Teil III unternimmt den Versuch, die genannte Kluft zwischen 

theologischer Theorie und kirchlicher Planungspraxis mittels 

einer zielgerichteten Planung zu überbrücken, die die evangelischen 

Werte und Heilsziele, aber auch die Anforderungen der konkreten 

sozialen und kirchlichen Situation berücksichtigt. 

Vor der praktischen Theologie her, die die Einsichten der Sozial

wissenschaften und der Theologie wie auch die praktischen Möglich

keiten einer gegebenen Situation in Augenschein nimmt, wird ein 

Ansatz zu einer Praxistheorie einer solchen Planung im Dienste 

kirchlicher Neuorientierung gegeben. 

Das fünfte Kapitel behandelt einige grundlegende Fragen über die 

Planung sozialer Veränderung und die Beziehung von geplanter 

Veränderung zum kommenden Reich Gottes. Die Planungsauffassung, 

von der wir ausgehen, sieht den Kern des Planungsbegriffs darin, 

dass konkrete Utopien auf rationalem Wege realisiert werden, die 

als ein Ganzes von Zielsetzungen, das durch zielbewusstes Handeln 

erreicht werden kann, verstanden werden. Darum untersuchen wir in 

dem ersten Abschnitt dieses Kapitels, was die Sozialwissenschaften 

unter sozialer Veränderung verstehen und wie wir die Beziehung von 

Utopie und Rationalität in Zusammenhang mit Planung sehen müssen. 

Danach wird eine neue Konzeption von Planung als Instrument 

zur Realisierung konkreter Utopien entfaltet. Als wichtigste 

Merkmale dieser Planung werden genannt, dass sie sich auf Werte 

und Zukunftsbilder orientiert, die einen Durchbruch des bestehen

den Zustands bezwecken, dass sie ein integrierender Teil eines 
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Veränderungsprozesses bildet, die Hierarchie der Grundwerte, 

Zwecke und Mittel beachtet und womöglich demokratisch verfährt. 

Dann wird die Aufmerksamkeit auf die Planung als Instrument zur 

Entwicklung einer Veränderungspolitik zugespitzt und die 

wichtigsten Basisstrategien im Lichte der ausgewählten Planungs

konzeption besprochen. Der zweite Abschnitt dieses Kapitels 

spricht über die Beziehung von Glauben und Veränderung von der 

Theologie her. Ausgangspunkt bildet dabei die Geschichtlichkeit 

der Offenbarung, die dazu führt, dass der Nachdruck auf dem 

Primat der Veränderung und der Zukunft liegt. Eine utopisch 

gewünschte Zukunft kommt aber nicht ohne weiteres der erschatolo-

gisch verheissenen Zukunft gleich. Zwar liegt die Hoffnung beiden 

zugrunde; und die Hoffnung wird in der Prophétie konkret und 

anweisbar. Die konkrete Prohetie, das christliche Gegenstück zur 

konkreten Utopie, bildet das Bindeglied zwischen der eschatologi-

schen Zukunft und der Praxis der Gegenwart. So gibt sie die 

Richtung für die Planung an und wird sie prophetische Planung 

stimulieren, die prophetische Visionen über das Kommen des 

Reiches Gottes in Zwecke und Strategien zur Erneuerung von Kirche 

und Gesellschaft konkretisiert. 

Das sechste Kapitel spricht über die Planung als Instrument zur 

Erneuerung der Ortskirche. Der besondere Charakter der kirchlichen 

Planung tritt dort zutage, wo die Perspektive des kommendes 

Gottesreiches anfängt, die Zwecke und Strategien kirchlicher 

Veränderung zu beeinflussen; anders formuliert, wo die kirchliche 

Planung wirklich prophetische Planung wird. Eine derartige kirch

liche Planung wird immer nach Erneuerung einer kirchlichen 

Gemeinschaft streben. Von kirchlicher Erneuerung ist die Rede, 

wenn man neue Heilszwecke verwirklichen will, die einen neuen 

Geist und neue Strukturen voraussetzen. Die neuen Heilszwecke 

entstehen aus prophetischen Visionen, die in einer realisierbaren 

Erneuerungspolitik konkretisiert werden. Als Beispiel für eine 

solche konkrete Prohetie über die kirchliche Aufgabe in der 

urbanen Gesellschaft nennen wir die Kirche als Experiment der 

Befreiung Gottes. Eine konkrete Prophétie fordert eine auf 

Erneuerung ausgerichtete Planungspolitik. Das ist keine einfache 

Aufgabe, ztimal es dafür keine bewährten Prozeduren gibt. Zwar 

haben die Sozialwissenschaften und die praktische Theologie aus 

der Praxis pastorale Modelle und Gemeindetypen entwickelt, die 
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bei der Wahl einer Veränderungspolitik ein wichtiges Hilfs

mittel sein können. Die Planungspolitik ist prinzipiell eine 

Sache eines jeden davon betroffenen Gläubigen. Ihre Teilnahme 

muss sich auf eine freiwillige Zustimmung zu den neuen Heils

zwecken stützen und auf ihre Bereitschaft, diese auch zu 

verwirklichen. Das gilt für die Amtsträger, aber auch für die 

Gläubigen, die an der Planungspolitik teilnehmen. Will die 

vorgeschlagenen Erneuerung auch wirklich kirchliche Erneuerung 

sein, dann muss sie von beiden Gruppen getragen werden. Zur 

Strategie kann man sagen, dass eine Strategie permanenter 

Entwicklung für kirchliche Erneuerung den grössten Vorzug 

verdient. Diese Strategie fordert Experimente, in der die 

neuen Zwecke auf ihre Realisierbarkeit hin geprüft werden. 

Dabei is die Gemeinwesenaufbau arbeit eine gute sozial-agogische 

Methode, um die gewünschten Veränderungen auf demokratischem 

Wege durchzuführen. Der kirchliche Erneuerungsprozess durchläuft 

eine Reihe von Phasen, in denen die Planung, die Ausführung und 

die Evaluation vollzogen werden. 

Der Schluss dieser Studie richtet die Aufmerksamkeit wiederum 

auf den Ausgangspunkt: die Kirche in der Innenstadt von Amsterdam. 

Die entwickelten Ideen werden auf den Aufbauprozess der Cifcykirche 

angewandt. Der Verfasser plädiert für eine Gesamtevaluation und 

Neuplanung und gibt aus seiner Sicht auf die Kirche als Experi

ment der Befreiung Gottes mehrere Anregungen für eine Emeuerungs-

politik der Kirche in der Amsterdammer City. 

Bärbel de Groot-Kopetzky 
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no. 2.: De getalsmatige ontuiKkeling van de parochies van de bin
nenstad en de randzônes, Oen Haag, 23/11/67. 
no. 3.: Laaftijdsopbouhi in de amsterdamse binnenstadsparochies en 
de parochies in de zone rond de binnenstad. Oen Haag, 23/11/67. 
na. 4.: Funktie van de karken in de binnenstad an ds randzone, ge
meten aan het ueekeinde-misbezoek, Den Haag, 23/11/67. 

20. Eerste verslag van de diocesane kommissie voor kerkelijke manumen
tent Amsterdam, Karken binnen de Singelgrachtgordel, november 1967. 
Koncept voor: Tweede verslag van de diocesane kommissie voor kerke
lijke monumenten: Amsterdam, Kerken in het gebied Oud liJest, Oud Oost, 
Oud Zuid, maart 196S. 

21. PPBA, bijlage 11.13, 165-173. 

22. Uitzondering hierop vormt subdeken Bon. Hij lijdt onder de verant
woordelijkheid, dia hij op zich moet nemen door ondertekening van 
het PPBA, en hij uil zich alsnog uit ds uerkgroep terugtrekken. 
Doch in mei 196 overlijdt iij plotseling. 
De heer Sariemijn heeft bezuaren tegen het voorstal tot sluiting 
van de Mikolaaskerk. Hij besluit het plan in zijn geheel te onder
tekenen, omdat hij kan instemmen met de basiskonceptie van het plan. 
Haar in een persoonlijk schrijven aan de bisschop zal hij zijn 
standpunt inzake de handhaving van de Mikolaaskerk kenbaar maken. 

23. Zie inleiding, noot 13. 

24. Het PPBA (p. 31) ontleent deze definitie aan: 0. Prokop, Image and 
functions of the city, in Urban Core and inner City, Leiden, 1967, 
29: Da city is "market place of social activities, a place uhere 
norms, values, activitias of different groups ars exchanged, of 
groups which are independent from, and invisible tat each' 
other outside the city center, of groups also, whose memôers belong 
to various cultural and social affiliations which are not space-
bound or of groups, whose members have space-affiliations at other 
(national, international) levels. Central districts are multifunc
tional crossing points of various activities of diverse groups. The 
things which an individual may do in the city center are also multi
functional. He may connect instrumental oehavior (like business or 
shopping) with expressive behavior (like window-shopping or 'beeing 
seen', etc.)." 
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25. Oit geldt vooral voor da distrikten 00-02-05 эп п groot deel 

van 07; zie kaart 1.2. 

26. 01-03-04-06-07-08-0910 en 31; zie kaart 1.2. 

27. 00-02-05 en 07; zie kaart 1.2. 

2 . РР А, 35-54 

29. PPBA, 53-66; kaart 1.4. 
Op het gebied binnen de Singelgracht bevinden zich 10 parochiee; 
1. De Anna (de Pool), Uittenburgergracht 5. 
2. De Antonius van Padua (îtozes an Aaron), Waterlooplein 61a. 
3. De Antonius van Padua (de Tichel), Lijnbaansgracht 4 . 
4. De Oominikus ('t Stadhuis van Hoorn), Spuistraat 12. 
5. De Franciskus Xaverius (da Krijtberg), Singel 448. 
6. De Ignatius (de Zaaier), Rozengracht 150. 
7. ІЧагіа Onbevlekt Ontvangen (de Posthoorn), Haarlemmer Houttui

nen 49. 
8. Da Nikolaas ('t Hart of 't Haantje), Prins Hendrikkade 73. 
9.. De Petrus en Paulus (de Papegaai), N.Z. Uoorburgual 293. 
10. De Willibrordus binnen de Veste (de Duif), Prinsengracht 754. 
Bovendien tuae algemene hulpkerken: 
1. Joannes en Ursula (Begijnhof), N.Z. Voorburgwal 373, waaronder 

het Begijnhof als 'parochie'-gebied ressorteert. 
2. Onbevlakt Hart van Пагіа (Redemptoristenkerk), Keizersgracht 218. 
Verder zijn er in dit gebied 25 kapellen van klubhuizen, kloosters 
en instellingen. 
Op 1 januari 1967 telde de binnenstadskerk ongeveer 21.000 paro
chianen. Zr zijn 43 priesters geheel of gedeeltelijk werkzaam in 
de binnenstadsparochies. De klubhuizen tellen bovendien 5 aalmoe
zeniers of priesterdirekteurs. 

Als speciale vormen van zielzorg noemt hat plan: de Open Deur, het 
bedrijfsapostolaat, de vreemdelingenzislzorg, het zealiedenpasto-
raat, het katholiek bijzonder gezins- sn jeugduerk, de studenten
zielzorg, en het pastoraat voor Surinamers. 

liJat betreft de sociale dienstverlening •zijn er in de binnenstad 
een aantal stedelijke buroos voor dienstverlening door beroeps
krachten gevestigd: het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum 
(ISCC), geestelijke volksgezondheid, moederhulp, st.Hubertusvereni-
ging, gezinszorg en gezinshulp, r.k. gezinsvoogden, school-advies-
buro, sociaal-pedagogische zorg, maatschappelijk uerk voor buiten
landse werknemers, migratieatichting, reklasseringsvereniging, wit 
gala kruis. Daarnaast zijn ar verschillende vormen van dienstver
lening door vrijwilligers: zonnebloem, licht en leven, bejaardan-
soos, maria-legioen, zusters augustinsssen, vincentiusvereniging, 
parochiële charitasinstsllingen. 

30. G. Winter 1962. 

31. Daza trefwoorden vinden wij niet bij Winter. 

32. PPBA, 86-39. 

33. Encykliek Populorum Progressio, по. 13. 

34. PPBA, 88. 

35. PPBA, 92-121-

36. Zie kaart 1.5. 

37. Zie schema oo 1.6. 
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PPBA, 12C-121. 

РР Д, 122-140. 

О sluiting van de Tichel is afhankelijk van de saneringsplannen 
van de Noord 3ordaan эп da ontuikkeling van het jordaanpastoraat. 

0 bulletins verstrekken inlichtingen over: 
1.0e voorgeschiedenis van het Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam. 
2. Een overzicht van âe huidige situatie van de kerk in de binnen

stad. 
3. De achtergrond van het Pastoraal Plan Binnenstad. 
4. Hoe uiordt da toekomst van de kerk in de binnenstad, de cltykerk, 

gedacht? 
5. Hoe lüordt het plan uierkslijkheid? 

In de rubriek Post Amsterdam van het avondblad De Tijd van 22 no
vember 1963 schrijft Sen Kroon aldus over deze teach in: 
"A.lax in het kerkelijke. 
Er is geteached-in over de toekomst van de binnenstadskerken en de 
wanden van Kras hebben gedreund. Als de jongens van Nieutu Links 
denken dat zij alleen kunnen protesteren, dan hebben zij zich mooi 
vergist. Het uas niet leuk meer. Het urna dus een echte teach-in. De 
roomse kerk wordt demokratisch, het grootste mirakel sinds 1345. In 
de zaal er naast werd gebokst, maar de klappen vielen bij de room
sen. Een leven als het oordeel. Zo te horen nog niet het laatste, 
maar ze uaren er in ieder geval, ze hadden er een hele avond tv 
voor opgeofferd. Verbeter de uereld en begin met een avond zonder 
tv. Uie de mensen hun huis uit krijgt, heeft de toekomst. Of, 
zoals de oude amsterdammers zeggen: als je er niet bij bent, uord 
je hoofd niet gewassen. 
Nu zijn de oren van de kommissie binnenstadskerken geiuassen. Ten
minste, zo leek het, maar die harde uerkers van de kommissie zijn 
er morgen al weer, zij zijn de echte asceten, zij kunnen maanden 
zonder tv. Dat is een konditia-training maar je niet tegen op kunt, 
dat is Ajax in het kerkelijke..." 

Er zijn 375 formulieren uitgereikt, waarvan er 240 ingevuld werden. 
Enige samenvattende konklusies uit ds enquête luiden: 
1. Een relatieve meerderheid der respondenten spreekt zich positief 

uit ten aanzien van het PPBA. Eenvijfde der respondenten heeft 
geen mening; eenvijfde tot tweevijfde oordeelt negatief; twee
vijfde tot drievijfde positisf. üat betekent, dat bijna da helft 
positief oordeelt, een ruime kwart (plu« achttien; negatief 
oordeelt en een kleine kwart (min twaalf) geen mening heeft. 

2. Naar de leeftijd van de respondenten bezien, blijken zij die 
jonger zijn dan vijftig jaar in een grote meerderheid positief 
te skoren t.a.v. het PPBA. De leeftijdsgroep boven de vijftig 
Jaar is meer negatief. 

3. Naar woonplaats bezien: de helft van de respondenten uit de 
binnenstad staat positisf tegenover het PPBA, een kwart nega
tief, en weer een kwart heeft geen mening. Van de mensen uit de 
rest van de stad oordeelt een relatieve meerderheid negatief. 

4. Naar voorkeurstemmen voor een bepaald kerkgebouw, waar men regel
matig kerkt: de totaliteit van de voorkeurstemmen voor bepaalde 
kerkgebouwen in de binnenstad oordeelt overuegend negatief over 
het РР А. De meeste voorkeurstemmen gaan uit naar de Paoegaai, 
de Keizersgrachtkerk en de Dominikus. Daarbij is opgevallen, dat 
de overgrote meerderheid van de voorkeurstemmen voor de Papegaai 
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п Ksizersgrachtkark nagatiaf, taruijl bijna alla stemman voor 
de Dofflinikus positief skoran. Ook de voorkeurstemmen voor de 
Nikolaas en da Krijtberg zijn owarwagend negatief. 

5. Naar kennisname van het PPBA: Oeganen die zich positief uitspre
ken over hat РРЭА hebben in meerderheid het PPBA gelezen. Zij 
die negatief staan tegenover het plan hebben dit niet gelezen. 
De informatie-bulletins halen een hoge skore en blijken veelal 
gelezen te zijn. 
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NOTEN BIJ EOOJDSIUK TW3B. 

1 . Prieater van het bisdom Haarlem; preeiden-t van het voarmalig 
Groot Seminarie Warmond an thans voorzitter van hex kurato-
ritun van de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam 
( K T H A ) , welke laatste funktie hij blijft vervullen. 

2. Vooral om financiële redenen wordt geen leek benoemd tot 
direktsur van de citykerk en worden de funkties van direk-
teur en leider van de sektie pastorale service gekombineerd. 
Uit de benoemingsbrief wordt niet duidelijk, welke in het 
PP5A omschreven funktie de heer de Graaff precies krijgt: 
direkteur of leider van de sektie pastorale service. 

3. Bij de oprichting van de citykerk heeft het ISCC dit voor
nemen nog niet uitgevoerd. 

4. van r.k. zijde: Mozeshuis en Werkgroep '69 (koördinerend orgaan 
voor het gespreksgroepenwerk) 

interkerkelijk: Krities Gesprekscentrum 
niet-kerkelijk: Het samenwerkings- en overlegorgaan voor vor-

mings- en ontwikkelingswerk in Amsterdam: Ni-
von, Nut, Volksuniversiteit, Rotonde, Open
bare Leeszaal en Bibliotheek; De Anne Frank 
Stichting 

5. Met de Vincentiusvereniging, vertegenwoordigers van de paro
chiële charitatieve instellingen en vrouwelijke religieuzen. 

6. Voor informatie over deze teams, zie p. 1.2.6 - 1.2.9. 

7. Cs.Dr. J. van Beusekom is als wijkpredikant verbonden aan de 
Oude Zerk te Amsterdam. Van de centrale ksrkeraad van de ned. 
herv. kerk heeft hij een studieopdracht ter voorbereiding 
van het kerkelijk citywerk. Hij is ook lid van het operatio
nele team van de raad van kerken. 
Ds. Ξ. PijIman is als gereformeerd predikant werkzaam in een 
stadswijk die grotendeels samenvalt met de binnenstad. Van 

de klassis heeft hij de opdracht ontvangen aan cityverk te 

doen in het kader van de raad van kerken. 

8. p. 1.2.6 w . 

9. Het gesprek op de eerste bijeenkomst van deze groep leidt 

ertoe, dat direkteur de Graaff in overleg treedt met de 

sektie pastoraalxheologie van de K.ïï. te Nijmegen. Vanuit 
de staf van de sektie wordt een studiegroep gevormd voor 
pastoraaltheologisch onderzoek naar de uitvoering van het 
PPBA, waarover in de inleiding op deze studie wordt ge
sproken. 

10. Als in het vervolg over de koördinatie-kommissie wordt ge
sproken, wordt steeds deze kleine kommissie bedoeld. Ze is 
samengesteld uit: direkteur de Graaff, de heren J. Berg
kamp, N. Jansen, E. Kapper en H. Kitselaar (namens de kerk
besturen) en J. Rood (lid van het diocesaan funds kerkenbouw). 
De grote kommissie is slechts tweemaal (februari en maart 
1970) bijeen geweest. 

11. zie p. 1.1.16-17 en bijlage 1.6. 

12. Voor liturgie in Dominikus en Papegaai, zie van Hooydonk en 
Wegman 1972. 



13· Voor nadere iniomatie zie de brochures: 

'Een stenen Tafel' (september 1969); 'Restauratie of Vernieu

wing? Rondom een stenen Tafel - vervolg (mei 1971) , resp. uit
gegeven bij de opening van het Mozeshuis en de heropening van 

de gerstaureerde Mozeskerk. 

14.. V. Tepe, Het liturgisch gebeuren als gemeente-opbouw. Reflek-

ties bij een experiment, Hilversum. 

15· Jac: Jongeren Advies Centrum; Release is een in die jaren in 

Amsterdam en andere ηederlandse axeden werkzame alternatieve 

hulporganisatie voor hen die niet door de bestaande instanties 

geholpen (willen) worden. 

16. яі Kraemer 1968; Braun 1970; v.d. Akker 1969. 

17· Ook omdat sommige leden van het Mozesteam bezwaren hebben tegen 
de voorgestelde opzet van het trainingscentrum. Zij vragen 
zich af: kun je sámenlevingsvragen alleen met kerkelijke men
sen gaan bespreken? Moet.anderzijds »kerkvernieuwing een doel 
op zich zijn of enkel een toegift bij het bezig zijn met sá
menle vingsvragen? Komen de vragen over de kerk niet tot hun 
ware proporties, als je geheel bezig bent met de semenlevings-
problematiek? Zijn er in de kerken nog voldoende geëngageerde 
mensen te vinden? 

18. Het valt op, dat de amsterdamse studentenekklesia niet in dit 
overzicht is opgenomen. In deze tijd is de ekklesia in het 
nieuws van wege het voorgaan van een gehuwd priester in de 
eucharistieviering. Wel wordt in de stuurgroep de vraag ge
steld, of ook de ekklesia er niet bij betrokken moet worden. 
De Graaff zal hierover een gesprek hebben met pater van Kils
donk van de studentenkerk. Voorzover bekend heeft dit gesprek 
niet plaats gehad. 

19. Evaluatie van het liturgisch aanbod in de binnenstad. 

20. Be heren W. Appelman, 3. Ruigrok, F. Dubois sj en J. Slaats 
ofmeар. 

21. S. Neefjes ofm, С. de Lange ofm en В. van Teijlingen. 

22. J. Hopman en ?. Bogaart. 

23. Priester van het bisdom Haarlem; legeraalmoezenier en super
visor van de pastorale trai ni ηgen in het militair ziekenhuis 
te Utrecht. 

24. Deze zinsnede wordt door de aspiranten aan de taakomschrij

ving toegevoegd. 

25' zie vorige noot. 

26. Sen aspirant, C. de Lange, neemt niet aan de training deel. 

Later besluir hij niet verder aan het wijkpastoraat deel te 

nemen. 

27. Ruigrok en Slaats. 

28. Appelman, Dubois en Neefjes. 

29· Bogaart, Hopman en van Teijlingen. De eerste slechts half-

time, omdat hij zijn studie sociale pedagogiek zal voortzetten. 

30. ƒ 12.000 bruto per jaar. 
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31 · Chr. Mars sj , drs. Η. Eloop aa en mej . N. Nolis. 

32. В. Thijseing 3cj en mej. Б. Lucassen. 

33. Appelnen en Dubois. 

34. zie bijlage 1.5« 

35· aie noot 33. 

36. In de zes parochiekerken Nikolaas, Posthoorn, Zaaier, Krijt
berg, Duif en Tichel (net in totaal 4071 zitplaatsen) worden 
volgens de telling van oktober 1970 toeamen 24 kerkdiensten 
per weekeinde gehouden, die in totaal slechts door 2265 kerk
gangers worden bezocht. 

37. 31aats. 

3Θ. In de binnenstad wonen ongeveer tweeduizend bejaarden in ver

pleeg- en rusthuizen. Er zijn achttien rust- en verpleeghuizen 

van kerkelijke herkomst en ruim negenhonderd bejaardenwoningen 

in de hofjes. 11 - 22'/» van de binnenstad sbevo Ik ing is bejaard. 

39. zie p. 1.2.19 эп 20. 

40. Het zijn vooral de heren Bergkamp en ïitselaar, die samen met 
direkteur de Graaff deze taak vervullen. De heer Jansen kan 
wegens gezinsomstandigheden niet meewerken. De heer Rood neemt 
eind oktober 1970 ontslag uit de kommissie, die naar zijn me
ning onvoldoende funktioneert. Wegens ziekte is voorzitter 
Kapper vanaf november afwezig; ook hij verlaat in februari 
de kommissie. 

41 · Dr. J. Loeff, vikaris Kuipers , notaris Verkade en dr. J. 
Huysmans. 

4 2 . PPBA, p . 115-120 en 125-126. 

43· Bestaande uit vikaris Kuipers, dr. Laan en dr. Petere. 

44. Vanaf 1 januari 1970 zeven bulletins. 

45« In. september 1970 verschijnt een artikel over de citykerk in 
de amsterdamse editie van de Tijd. Dit bevat veel onjuist
heden. In dezelfde maand plaatst het weekblad De Bazuin een 
interview met direkteur de Graaff, dat door het duitse blad 
Publik wordt overgenomen. De oprichting van de citykerk geniet 
een bescheiden aandacht van de pers. Bij die gelegenheid wordt 
er eon artikel geschreven voor het Wierings Weekblad, dat 
in Amsterdam huis aan huis wordt verspreid. 
Gemiddeld eenmaal per maand vragen geïnteresseerden uit bin
nen— en buitenland een onderhoud aan ter informatie over de 
opbouw van de citykerk. 

46. Omdat deze toespraak geschreven is door direkteur de Graaff, 
is zij te beschouwen als een weergave van zijn visie op het 
werk tijdens de eerste fase van uitvoering van het PPBA en 
op de doelstellingen van de citykerk. 
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NOTEN еіЗ HOOFDSTUK DRIE. 

1. Core 1967; Cantrum 1961; HPT III, 185-192. 

2. Parsons 1951; Berger en Berger 1973, 269. 

3. Gebied 00 - 02 - OS en- 07; zie kaart bijlage 1.2. 

4. Heinemeyer e.a. 1968, 162. 

5. Bron: gemeentelijk buro voor statistiek. 

6. Schreuder 1966, 197-215; Schreuder 196B, 260-273; Schreuder 1969, 
17-50; Luckmann 1970; Berger 1969; Berger/Luckmann 1966; HPT II, 
263-297. 

7. Nijk e.a. 1969, 9-23. 

B. Schreuder 1963, 261; Schreuder 1969, 53-104; Thurlinga 1971. 

9. Gegevens zijn gebaseerd op de beschrijving in deel I en de bronnen 
(zie bijlage II). 

10. Zie beneden par. V. 

11. Tape 1972, 127-128. Hoewel dit artikel enige onjuistheden bevat 
m.b.t. historische data, schildert het ш і goed het klimaat onder 
de pastores van de binnenstad. 

12. Gebaseerd op de cijfers van de volkstelling van 1960 (PPBA, 61). 
Volgens de niet betrouwbare gegevens van de parochiestatistiek zou
den de binnenstadsparochies in 196B 28.738 katholieken tallan 
(PPBA, 153). 

13. 36 £; PPBA, 162. 

14. PPBA, 164. 

15. Шеі is er onderzoek verricht in de parochie De Ouif, zie van Tillo 
1971. 

16. Administratief personeel, verplegende en verzorgende beroepen en 
onderwijs. 

17. Zie beneden par. III.2. 

18. Faber 1970, 33 e.V.; Hoekstra 1971-72. 

19. Uoor de reaktiss van de pastoors, zie Schreuder 1969, 111-112; 
Spiegel 1969, 67-68; Crozier 1368, 277-288, vooral 283; Goddijn en 
Goddijn 1966, 222-229, vooral 22C; Uerhallan 1972, 242-254, vooral 
248-249. 

20. Berger 1969, 41-65; Faber 1970, 77-79. 
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21. H.Goddijn 1970, 14 . ., 32 .v.; Cohen 1971, 238; Merton 1957, 
131 e.V.; Schreuder 1974, 20: anomie is gedragsontregeling door 
normvervaging, dis door de betrokkenen im- of expliciet als nega
tief uiordt ervaren (20). 

22. Doorn en Lammers 1968, 47-51, 

23. Wan Beugen 1958, 141^150. 

24. Hoekstra 1972. 

25. In 1967 naar schatting 21.000 katholieken, van uis er 5.813 in de 
binnenstad kerken (zie PPBA rasp. 51 en 152). 

26. Daza konklusies zijn in hoofdzaak gebaseerd op de uitslag van de 
enquête over het PP8A en op gegevens uit da mondelinge en schrif
telijke reakties op het plan. 

27. Zie boven noot 20 en 21. 

28. Bormann-Heischkeil 1971, 150-151, 153-168; Luhmann 1964; Prakka 
1968, 67 e.V.; Hermann 1972, 110-111; Thurlings 1974, 192-193. 

29. Kruijer 1969, 95-116, vooral 104-105; Bormann-Heischkeil 1971, 201; 
Hartmann 1964, 6; Schreuder 1968-69, 5-6-

30. Macht is de objektieve mogelij'kheid de gedragsalternatieven van 
een ander te beperken, ook tegen de uil van de betreffende in. 

31. Haarsma 1969, 344-367; Netz e.a. 1970, 53-90, vooral 73-90; duller 
1972, 73; Rahner 1970, 52-53; Smulders 1970, 395-396. 

32. Ue baseren onze mening op de gehouden interviaus, zie bijlage II. 

33. Zie beneden par. IV. 

34. Thurlings 1971, 179. 

35. Haarsma 1969, 350-351, uijst op ds relatie tussen gezags- en 
ambtsopvattingen. Beide zijn gerelateerd aan bepaalde kerkbeelden, 
zie Ambtscslibaat, 134-160. 

36. Thurlings 1971, 178. 

37. Oat ook hier geen sprake is van een demokratisch kerkelijk leider
schap blijkt uit het volgend citaat uit de Open Brief van de am-
sterdamse studentanpastores dd. 9/2/1969, uaarin zij hun opvat
tingen over zo'η leiderschap formuleren; 
" Wij menen dat het geloofsgebeursn hier, an ieder andere plaatse
lijke gemeenschap van gelovige mensen, uitziet naar an roept om 
iemand, die zou ыакеп over onze bezieling: dat de oorspronkelijke 
bedoeling van het evangelie in telkens піаиша gestalte uordt ge
realiseerd; dia ons uakkar houdt an bemoedigt om telkens ueer 
het evangelie aan de orde te stellen, of het gelegen komt of 
niet; den dia ons kritische vragen stelt, meeluistert of onze 
uioorden merkelijk bevrijdend zijn en onze intenties zuiver; 
iemand, een "toeziener" in de beste zin van dat uioord, een bis-



258 notsn hfdst. 3. 

schop, die zichzelf п опз toetst aan hst awangelia, dat nist 
ons monopolis is, zo min als hst zijne of van uis dan ook. 
Iemand dis aak, bijvoorbeeld, onze vervreemding van die zoge
naamd officiële, rooms katholieke kerk psilt en naar uaarde 
schat, tdij maken U er op attent, bisschop Zuartkruis, dat uij 
dia twijfelen aan het bestaansrecht van die officiële kerk, de 
tolken menen te zijn van talloze, niet alleen jeugdige mensen, 
die bijvoorbeeld op- de hearings die uij gehouden hebben (en 
waarbij wij U hebben gemist), eveneens hun ongeloof in die kerk 
in drastische termen en zonder plichtsplegingen hebben uitge
sproken. üJij mensen dat ook U, en sommige van Uu kollega's, te 
weinig feeling hebben voor en ook te weinig informatie over 
juist deze mensen, dia meestal geruisloos verdwijnen uit Uw 
gezichtskring, en wie de lust al is vergaan om zich nog druk 
te maken over die kerk. 
üJij stellen ons bisschoppen voor die bij machte zijn te bemid
delen tussen plaatsen waar het evangelie geschiedt, die inzich
ten doorgeven, en, waar zinvol, koördineren, steeds ten dianste 
van dat overal heel konkrete gebeuren. Wij betwijfelen of U, 
bisschop Zwartkruis, die zegt dat de bisschop hst fundament en 
de garantie is van de samenhang tussen de plaatselijke kerken 
(en hopen dat U het ooit zichtbaar en hoorbaar zult zijn), wij 
betwijfelen of U de impulsen van onze studentenekklesia vol
doende kent, om over de situatie hier te kunnen oordelen en 
onze inzichten door te kunnen geven aan andere plaatselijke 
kerken, U bent bijvoorbeeld hier nog nooit in een zondagsdienst 
geweest. U zoudt, vanuit een dieper verstaan van onze inzichten 
en erveringen ertoe kunnen komen, het team van voorgangers dat 
hier funktioneert, in takt te houden, U zult, hopen wij, tot de 
overtuiging komen, dat U anders afbreuk zoudt doen aan een kon-
kreet stuk saamhorigheid. 

Uij stellen ons een kollege van nederlandse bisschoppen voor, 
dat, in die geest, de onderlinge verbondenheid en de eenheid 
van inspiratie van allen die in Nederland katholiek willen zijn 
behartigt. (Haar wij betwijfelen of dis eenheid van inspiratie 
die duidelijk groeit van onder af U wel altijd zo zeer ter 
harte gaat en of U nist eerder naar boven kijkt, naar diegenen 
die in de bestaande hiërarchie menen boven U geplaatst te zijn: 
de autoriteiten in Rome", (van Kilsdonk e.a. 1969, 4-5). 

38. Schaller 1965, 88 e.V. 

39. Bennis, Benne, Chin 1968, 469 e.v. 

40. Kabel 1972. 
In dit verband is het interessant te hypothese van Berger en 
Luckmann te vermelden: op de levensbeschouwelijke markt worden 
de godsdienstige instituties onderling konkurrerende 'verkoop
organisaties' en daarmee is de vraag naar de Produkten, het aan
bad belangrijker geworden. Da druk om in een konkurrentiepositie 
'resultaten' te boeken heeft een rationalisering van de sociaal-
religieuze strukturen tot gevolg. Hierin ligt de sociologische 
reden, waarom de kerk in de huidige pluralistische samenleving 
haar struktuurverandering plant. Planning is dan vooral een ratio
nalisering van het 'kerkelijk produktiesysteem', veroorzaakt door 
da struktuurdwang van de moderne samenleving. Oie rationalisering 
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aist de fusia van de kleine parochiebedrijfjes. Het is in deze 
typerend, dat het ΡΡΘΑ -evenals vele andere pastorale plannen 
(vgl. Commissaris e.a. 1969/70)- vooral plant op het nivo van de 
kerkelijke strukturen. Zie Serger-Luckmann 1966, 73 s.d.; Berger 
1969, 143-171. 

41. Voor het rationalistisch planningsmodel zie de door-ldentink, 
99-119, vooral 106; van Houten 1974, 52-57. 

42. Van Steenbergen-van Hengel 1971, 71-105, vooral 84-en 98. 

43. Peper 1972, vooral 60. 

44. PPBA, B-g. 

45. PPBA, 11-57. 

46. Het PPBA hanteert geen duidelijke kriteria om een bepaald objekt 
of aktiviteit de kualifikatie cityfunktia toe te kennen. Soms geldt 
als kriterium: het vervullen van een centrum-funktie voor de gehele 
stad en verdere omgeving (PPBA, 72, 76); dan meer betekent city
funktia, dat de kerk zich verantuoordelijk voelt voor de gehele 
stad (PPBA, 92); op andere plaatsan uordt de publiciteit (PPBA 70, 
72-73, 82), de dienst aan de cityganger of een goed funktionerende 
stadspastoraal in verband gebracht met de term cityfunktia (PPBA, 
76, 79). €sn nauugezette bestudering van het gebruik van de term 
cityfunktia dost vermoeden, dat de uierkgroep niet vanuit een dui
delijk cmschreven begrip cityfunktie bepaalt uelke Projekten deze 
kualifikatis toekomt, maar onbeuiust omgekeerd te uierk gaat. Alle 
Projekten die in haar ogen goed funktioneren uorden in verband ge
bracht met da termen citygebeuren en cityfunktie, en naarmate hun 
funktioneron maatschappelijk en pastoraal relevanter is, wordt de 
kualifikatis cityfunktie meer op hen van toepassing. Zie Commis
saris 1972, 239-2Λ2, 

47. Hoeuel hat eerste hoofdstuk een groot aantal citaten bevat, uordt 
ar in de gecitsards teksten nooit over de samenhang der cityvar-
schijnselen дэзртоксп, mei ovar hun onderlinge konkurrentie an 
kompatitia. De door de 'j/arkgroep geformuleerde tekst benadrukt 
staeds die samenhang. 

48. PPBA, 89. 

49. Voor kritiek op de regio als homogena eenheid, zie Bormann-Heisch-
kail, 312, 350; Lanort 1961, S3. 

50. PPBA, 58-Θ5. 

51. De trefuoorden ыаагт het PPBA de pastorale benaderingsuijza om
schrijft, die past bij da ' surburban captivity', zijn niet direkt 
ontleend aan 'Jinter. 

52. Winter bekijkt de situatia van de kerkan vanuit aan andere positie. 
In Amerika moet da kerk vanuit de suburbs ше г terug naar de ste-
dan en de binnensteden. In Amstardam echter moet de kerk in de 
binnenstad zo gaan funktioneran, dat za ook een funktia vervult 
t.a.v. de rest van de stad en ds agglomeratie. In de r.k. parochie-
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strukturen ziat Winter voor de kerk in Amerika juist sen kans om 
zich te bevrijden van de 'suburban captivity'. In navolging van 
Peter Rossi onderscheidt hij tuee typen van kerkelijke organisatie! 
'member-oriented' en 'client-oriented'. Oe protestantse kerken 
neigen ertoe meer 'member-oriented' te zijn, omdat zij de gemeente 
en de onderlinge relaties tussen de leden centraal stellen. Winter 
vervolgt: 
"The Roman Catholic type of organization, by contrast, tends to 
be client-oriented. Community among members may be valuable, 
desirable, and even important in the Roman Catholic parish, but 
the parish realizes its principal religious activities through 
the mediation of the priest. 
The client-oriented character of Roman Catholic organization has 
given it a certain flexibility in areas of high residential mo
bility. In fact, Roman Catholic parishes have usually dealt with 
changes in local populations through changes in staff. This doss 
not mean that the pastors of the Roman Catholic parishes have not 
desired more stable communities and more adequate relationships 
between members; the system of fixed geographical parishes houever, 
has placed considerable weight upon the client-oriented aspects of 
Roman Catholic organization; people come and go, but the parishes 
remain relatively fixed. Perhaps it is this fixity of parish loca
tion which creates the client-oriented stress that Joseph Fichtar 
describes by suggesting that many parishioners use the parish 
much like a 'service station'." Winter 1962, 103-104. 

53. Zie boven par. I. 

54. PP3A, 86 s.v. 

55. ΡΡΘΑ, a?. 

56. Uaticanum II, rasp. 401-434 en 51-110, vooral 402 β.v. 

57. Chenu 1967; Concilium 1967; Houtart1967; Berkhof 1965;-Kreykamp 
1965. 

58. Volgens het N.T. zijn de funkties van ds kerk: kerugma, cultus 
en diakonia, welke ten dienste staan ven de koinoonia. 

59. Van Beusakom-de Grijs 1967, 174-185; Winter 1967, 50-55; Holluieg 
1970, 366-379. 

60. Dit onderscheid ontlenen we aan Kabel 1972. 0e term 'survival 
goals' wordt gebruikt door Bartholomew 1969-70. Vgl. Ohlig 1972, 
55. 0e term 'mission goals' stamt van Schaller 1965, 90: "Church 
planning must be mission-centered rather than institution-oriented 
if it is to be a positive and creative response to the call of 
Christ. Thus the emphasis must be on planning, not for institu
tional growth, but rather for increasing the opportunities for 
an aver larger number of persons to have a firsthand religious 
experience. " 

61. Zie boven par. I, 

62. Vgl. IKor. 1,1-3; 1Kor. 12; Gal. 3,27 e.V.; Rom. 12,3-8; Hand. 
2,42; 4,32; 3o. 10,16; 17,20-26; Ef. 4,1-6. 
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63. Serger 1969; Luckmann 1970. Het gaat hier, in organisatieterman 
gesproken, om da ultrastabiliteit van het kerkelijk instituut. 
Deze bestaat in de eigenschap, dat een organisatie haar openheid 
voor de zich veranderende omgeving behoudt en haar strukturen 
daaraan aanpast, zónder dat zij daarbij haar ы г п opgeeft of 
identiteit verliest. Zie Playntz 1965, 53t "zij veronderstelt het 
vermogen van het leren en van de егпі ишіпд, de innovatie". 

64. Wereldraad: The Church for others and the Church for the world 
1967. Uaticanum II: Lumen Gentium en Gaudium et Spes. Encyklieken: 
Populorum Progressie en Pacam in Terris. 

65. Uoor dergelijke 'ekkleaiologische storingsfaktoran' zia: Heiden
reich 1970, 73-76; Bormann-Heischkeil 1971, 314. 

66. Zie boven par. III. 

67. Zie boven noot 43. 

68. Peters en Kabel 1972, 80-90. 

69. Peters en Kabel 1972, 82. 

70. Peters en Kabel 1972, 84.85. Zie ook Smulders 1970, 401-403. 

71. Ohlig 1972, 49; Metz 1970, 92-93; Küng 1967, vooral 359-366; 
Kuitert 1969, 55-86. 

72. Uit de vela publikaties over de historiciteit van ds openbaring 
en da kerk noemen ue: Kaspar 1970, 49-66; voor het thema kerk en 
rijk Gods zij verwezen naar Küng 1967, 53-121 en Cloltmann 1969, 
Harsch е.a. 1969. 

73. Eenzelfde optimisme treffen ue aan in The Secular City van H.Cox. 
Later komt hij daar van terug (vgl. Cox z.j. en 1968). Voor kri- •> 
tiek op dit optimisme in The Sacular City zie: Uending 1968 en 
ter Scheggat 1971, vooral 21-26. Een soortgelijk optimisme is ook 
bespeurbaar in de konstitutie Gaudium at Spes van het tusada Vati-
kaans koncilis; vgl. Berkhof 1967, 196-200. Onder invloed van 
Л.В. Fletz an de 'politieke theologie' is de maatschappij-kritische 
funktia van avangslia, kark an theologie sterk op de voorgrond ge
treden, zie o.a. Metz 1970 en Paukart e.a. 1969. 
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MOTEN BIJ HOOFDSTUK VIER 

1. ΡΡΒΑ, 122-140; Ьо / п рад. 26-27. 

2. РРВА, 122-127; boven рад. 26. 

3. Paters an Kabel 1972, 113. 

4. Hier geldt de spanning tussen theorie en praxis, zia deel III. 

5. lila baseren ons op de gegav/ens uit hoofdstuk tusa an hat bronnan-
materiaal in bijlage II. 

6. ISA: Interkerkelijke Struktuurkommissis Amsterdam. 

7. ISCC: Intarparochieel Sociaal Charitatiaf Centrum. 

8. Smulders 197Q. 

9. Greely 1970, 133. 

10. Oit is overigens niat de enige reden. Juist de zaken шеік bij ds 
gedachtenuissaling weerstanden oprispen (de sluiting van da kark-
gebouuen en de opheffing van de parochies) morden nog niet aanga-
pakt. 

11. van Hooijdonk en Wegman 1972, 110-122. 

12. zie рад. 93-94. 

13. Oominikus, f-lozesprojekt an Papegaai. 

14. Bedrijfsapostolaat-Kritiss Gesprakscsntrum. Een uitzondering vormt 
het uerk van de Opan Oaur. 

15. zia рад. 15-16. 

16. periode van april 1969 tot januari 1971. 

17. Nikolaas en Zaaier. 

1B. zie noot 27 bij hfdst. 3. 

19. zie hfdst. 3 par. 1. 

20. Peper 1972, 128-133 en 233-250; van Tienen en Zu/anikkan 1969, 38; 
Traas 1970, 224; vlg. Hoefnagels 1969, 80; СоишепЬ гд 1967, 133; 
Etzioni 1968, 387-422, vooral 395-397. 

21. Leuiin 1961, 235-238. 

22. zie noot 11. 

23. vgl. Peper 1972, 273 en 324. 

24. zie p. 95-102. 

25. zie noot 60 bij hfdat. 3. 
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26. zie p. 100 - 101 

27. Dit uiteengaan beperKt zich, zoals men kan verwachten, nist 

alleen tot de eerste fase. Zie Huijsmans 1974, 163-174. 

28. PPBA. а-115 

29. PPBA. 115-120» b i j l a g e 1.6. 

30. PPBA 122-127. 

31. Voor de gevolgen die dit heeft voor de volgende fase van 

opbouw, zie Huijsmans 1374i Commissaris 1974. 

32. Geplande verandering moet niet alleen taak- of zaakgericht 

ts werk gaan, maar ook persoonsgericht. Bennis, Benne en 

Chin 196 , 463ννι van Beugen 1968, 142. 

33. Zie de eerste paragraaf van hoofdstuk drie. 

34. Scfireuder 1969; Spiegel 1965, 67-68» Goddijn en Goddijn 1966, 

222-223. vooral 224. 

35. Sociologen spreken dan van 'substitutie der doeleinden'; 

Tlerton 1357, 197 w . j Etzioni 1966, 22-26; Mayntz 1965, 

75-89. 

36. Voor de rol van de ideologie in de kerkelijke praxis, 

zie HTP II, 300-306» HTP Г . 82-169» Schreuder 1969» 

121-144. 

NOTEN BIJ DE INLEIDING DP DEEL DRIE. 

1. Kaspar 1970, 49-56, 120-143. 209-223» Schillebeeckx 1969. 

2. ¡Caspar 1970, 50. 

3. De literatuurstudie voor dit deel werd in het voorjaar 
van 197S afgesloten. 
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NOTEN ВІД HOOFDSTUK ІЗГ. 

1. Van Houten 1974, 93 + notan; van Houtan 1974-2,100. 

2. Plattal 1970, 32-37. 

3. Van Houtan 1974, 95; Yhoanaa 1969, 5; Schalaky 1973, 10-12. 

4. Voor definities van planning, zia van Houten 1974, 63-64; Uantink 
1975, 7; Dror 1971, 106-108; Picht 1968, 14-16. 

5. Picht 1968, 14-15. 

6. Picht 1968, 16. 

7. Van Houtan 1974, 64. 

8. Elias 1970; Моог 1964; Cohan 1971. 

9. Elias 1970, 114-118, vooral 124-128. 

10. Da Ладег-ГІок 1971, 165-166; Cohen 1971, 181. 

11. Zuart 1972, 37-39. 

12* Zij beschouwen uijzìgingen in opvattingen, norman of gedragingen, 
socials mobiliteit of migratie nog niet als sociale verandering. 
Usi erkennen zij, dat deza mutaties niet zelden de aanleiding zijn 
tot sociale verandaring. Пааг ze zijn nog slechts veranderingen 
binnen da sociale ruimte, die daardoor zelf nog niet wordt aange
tast. Wordt dia ruimte zelf gewijzigd door een verandering van 
struktuur, dan vindt er sociale verandering plaats. In dat geval 
gaat het niet meer om veranderingen binnen de samenleving, maar de 
samenleving zélf verandert. Zo is voor deze sociologen sociale ver
andering duidelijk onderscheiden van sociale mobiliteit« waarbij 
personen of groepen zich verplaatsen binnan ds sociale ruimte, 
zonder dat laatstgenoemde zich daardoor wijzigt. Zia Thurlings 
1974, 181 s.d.; van Doorn-Lammars, 280-281, definiëren sociale 
dynamiek als "ds kans dat hat sociaal systeem in de tijdsdimensie 
zal veranderen." Sociale dynamiek is veranderingspotentis, sociale 
verandering is de aktualisering van die potentie. Op de vraag op 
welk punt sociale dynamiek wordt tot sociale verandering antwoorden 
van Doorn en Lammers: "Zeer algemeen gesproken is dat het geval oaar 
waar veranderingen in een sociaal systeem objektief waarneembars 
konsekwenties hebben voor de struktuur en het funktioneren van het 
betreffende systeem" (p.iai). 

13 . de Задег- і іок 1 9 7 1 , 174. 

1 4 . Cohen 1 9 7 1 , 1 7 9 - 2 1 3 . 

1 5 . Lewin 1 9 6 1 , 235-238. 

1 6 . de Зад г - í l ok , 166-170 . 
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17. Іпкаіаз 1964, 150-155. 

ia. Магх-Елд із 1845-46. 

19. Ш Ь г 1904. 

20. van Steenbergen-wan Hengel 1971. 

21. de Задаг-Пок 1971, 173. 

22. van Doorn-Lammera, 196 , 283. 

23. Thurlinga 1974, 188. 

24. de Задег-Мок 1971, 180; Вегдаг 1969, 13 a.v. 

25. de Зад г-Мок 1971, 182; van Doorn-Lammera 1968, 292-295. 

26. de Эад г-Г'1ок 1971, 184. 

27. van Hauten 1974, 100 e.v. 

28. van Houten 1974, 65, 97. 

29. van Houten 1974, 21, 65. 

30. ter Hoeven 1970, 38 e.v. 

31. van Tienen 1970, 15-33, omachrijft welzijn als " п toestand иаагіп 
leden van een groepering (gazin, buurt, uiijk, gemeente, regio, land, 
bavolkingskategorie...) voldoening ervaren in de totaliteit van de 
diverse belangrijke individuele п gezamenlijke facetten van hun 
leven. Dit welzijn kent aktieve an passieve elementen en is niet 
aan áán kriterium meetbaar", (p.32). Van Tienen onderscheidt dan 
de volgende sektoren van welzijn: lichamelijk-geestelijk uelzijn, 
materieel welzijn, maatschappelijk welzijn, kultureel welzijn, 
ruimtelijk welzijn. Al deze 'soorten' welzijn zijn slechts facetten 
van het ene ongedeelde algemene menselijke welzijn. 

32. van Houten 1974, 14-26. Daarentegen A.Heertje 1971, die spreekt 
over de schijntegenstelling tussen welvaart en welzijn. 

33. Ook vroeger was er al kritiek, zoals bij ñannhaim 1940 en Hannheim 
1951. 

34. Voor een helder overzicht inzake de pluralistisc 
sociale verandering, zie van Hsek-Janesen 1973. 
tussen orde en konflikt, waardevrijheid en waard 
Thurlings 1969, van Steenbergen 1969. Voor de di 
holisme en inkrementalisme in het planningsdenke 
tussen de allesomvattende rationaliteit en het i 
zie liientink 1975, 57-82, 97-142. Uoor de diskuss 
tivistische en dialektische wetenschapsbeoefenin 
bergen 1969-2; Adorno s.a. 1969; von Brentano е. 
tachnokratie-diskussie, van Steenbergen-van Heng 

he sociologie en 
Uoor de diskussie 
egebondenheid, zie 
skussie tussen 
η, alsook voor dis 
nkrsmentalisme, 
is tussen п ороэі-
д, zis van Stsen-
a. 1970. Voor de 
el 1971. 
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35. van Staenbergan 1969, 25 a.v. 

36. Kraykamp 1970, 545. 

37. van Staenbergan 1969. 

3Θ. FiarcusB 1964; andera vartaganuoordigars zijn A.Uaskou, C.Koch an 
R.Jungk, zia van Staanbergan 1969, 26, 43-5Θ. 

39. zia noot 34. 

40. Kraykamp 1970, 549. 

41. Uit de overvloed aan literatuur over de utopie noemen u/a: flore 
1516; Polak 1968; Picht 1967; Picht 1968; Bloch 1959; Hannhaim 
1929; Plattel 1970; Concilium 1969, 1, 134-149. 

42. Mannheim 1929, 169-250. 

43. Plattel 1970, 83. 
Voor Mannheim ligt het kriterium waarnaar utopie an ideologia 
onderscheiden worden in de mate ыаагіп een toekomstbeeld in faite 
verwerkelijkt wordt. Huldigt man daza opvatting, dan kan раз ach
teraf bepaald worden of men mat aan ideologia of utopie te maken 
heeft, vgl. Plattel 1970, 77-78; Schreuder 1972. 

44. Tarm із van Bloch 1959, 166. 

45. Tarm ia van Mannheim 1929 in zijn artikel: Das utopische Beuust-
sein. 

46. Schillebeeckx 1969, 57 e.v.; Plattel 1970, 93. 

47. Эо гаск г- ап Uelthovan 1972, 38. 

48. Bloch 1967, 258. 

49. Domenach 1960, 273, geciteerd bij Plattel 1970, 101. 

50. Mannheim 1940, 75. 

51. We baseran ona op ШаЬег 1921-22; Cohen 1971; Plattel 1970; van 
Houtan 1974; UJentink 1975; van Staanbargan-van Hengel 1971. 

52. van Houtan noemt dria typan. Tussen de funktionela en materiële 
ratio plaatst hij een omvattende rationaliteit. De instrumentele 
rationaliteit gaat uit van aen doal-middal schema, waarbij de 
rationaliteit betrekking heeft op de relatie tussen doelen en 
middelen. Het tweede type van rationaliteit, da omvattende ratio, 
gaat uit van doelaindengahelen, waaroij de rationaliteit betrekking 
heeft op de relaties tussen doelen. Het darde type, de materiële 
rationaliteit, gaat uit van een waarde-doel schema, waarbij de 
rationaliteit betrekking heeft op de waardering van het doel 
(gewoonlijk wordt da tarm redelijk gebruikt). Van Houden 1974, 
162. ld ij houden ons hier aan de meer gebruikelijke tweedeling, 
zoals we die onder meer bij Uaber 1921-22 an Mannheim 1940. 
Mannheim spreekt van funktionale en substantiële rationalitait. 
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5 3 . üJebar 1921-22 , 13 ; z i a oak Cohan 1 9 7 1 , 8 4 - 8 8 . 

5 4 . Idabar 1921-22, 12 -13 . 

55. van Steenbergen-van Hengel, 42. 

56. Myrdal 1953, geciteerd bij van Saugen 1969, 95. 

57. Daarom streeft da utopie naar anticipatie van de toekomst in het 
heden: 'creating the futura in the present'. Deze anticipatie kan 
zeer radikale vormen aannemen. Za laidt bijvoorbeeld tot experi
mentele leefsituaties, ontstaan uit kritiek op het bestaande 
maatschappelijk leven en eventueel toegespitst op de gevestigde 
parlementaire demokratia, de seksuele relaties in huwelijk en 
gezin, de gezagsverhoudingen in onderwijs en bedrijven enz... 
In zo'n geval verwacht man geen verbetering van deze situaties 
langs de weg der geleidelijkheid. Tagen de heersende normen in
gaand wordt de toekomst krsatiaf-experimentael aanwezig gesteld: 
in kommunes, buitenparlementaire oppositie, Free Universities, 
Underground Churches anz.. Voor literatuur, zia Kreykamp 1970, 
549-550. 

58. Plattal 1970, 108. 

59. Hierover zijn zowel inkrementalisten als holisten, establishment 
futurologen als kritische toekomstdenkars het eens. Voor de dis-
kussie over inkrementalisme en holisme verwijzen we naar Uentink 
1975, 57-82 en 97-142. Zie bovendien benaden p. 163-164. 

60. zie boven p. .150 e.v. 

61. Dat geldt ook voor sommige waardsvrija futurologiaen. De krisis-
futurologan van da Club van Rome bijvoorbeeld geven wol algemene 
strategieën aan om de dreigende wereldkrisis te voorkomen, zoals: 
bevolkingsbeperking, 'recycling', duurzame Produkten, schone 
technologie met behoud van de natuurlijke hulpbronnen, lange ter
mijnplanning enz., daar de rapporten van de Club van Rome (Cleadowe 
e.a. 1972; Mesarovic en Psstel 1974) spreken niet over de politieke 
weg waarlangs deze strategieën noodzakelijkerwijs gerealiseerd 
moeten warden, riet de spreiding van kennis, van politieke en ako-
nomische macht e.d. houden da krisis-futurologan zich niet uit
drukkelijk bezig. Bij de kritische futurologen is de afwezigheid 
van realistische strategieën nog opvallender. Hun utopieën van de 
emancipatie van de onmondigen en machtalozen gaven zelden aan, hoe 
de nieuwe maatschappij ven mondige, vrije en geëmancipeerde burgers 
er komen moet (zie b.v. voor wat betreft Clarcuse: Plattal 1969). 
Over het algemeen zien de kritische futurologen de maatschappelijk 
zwakke groepen ofwel bepaalde elitan als de dragers van de revo
lutie. Een realiseerbare weg naar de gewenste emancipatie wordt 
door hen niet gepland; ook niat warden de akonamischa an politiaka 
voorwaarden daarvoor opgesomd; zie Haks 1975, 31-40. 

62. van Gent en ten Have (rad) 1972; van Beugen 1972; Zwart 1972; 
Bouwkamp-Rous 1972; Smallaganga 1973; Tan Have 1973. 

63. Lippitt-Uatson-Westley 1958; Bennis-Benne-Chin 1961 en 1968; 
Лоп з 1968; Rogers 1962. 
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6Δ. van Gent п ten Have (red) 1972, 11-137; van Beugen 1972, voor
woord en 156-173; Mous e.a. 1972, 

6 5 . fJijk 1 9 7 2 , 6 1 - 6 2 . 

6 6 . van Beugen 1972, v o o r w o o r d . 

6 7 . boven p. 145' en noo1; 4 , 

66. voor het begrip sociale planning, zie Uantink 1975, 21-26. Zoala 
Uentink aangeeft kan de term sociale planning drie betekenissen 
hebben. De eerste betekenis is die van maatschappijplanning ofwel 
integrale welzijnplanning. De tueede betekenis is meer beperkt en 
duidt op de planning van het maatschappelijk и гк, de geestelijke 
en lichamelijke gezondheidszorg, kortom de uelzijnszorg. Oe derde 
betekenis slaat op een bepaalde mijze van plannen, namelijk die 
uelke in direkte relatie met de betrokken bevolking plaats heeft. 
Voor de eerste betekenis zie ook van Houten 1974; de Kok 1970; 
Nationale Raad riaatsch. Uerk 1961; voor de laatste betekenis zie 
Bouma 1970. Voor alle drie zie Nationale Raad riaatsch. Welzijn 
1972, 9-12; en ook Oelaeck 1971. 

69. van Beugen 196 , 12-31. 

70. Uentink 1975, B7-96, vooral 89-90; van Houten 89-92. Hierbij moat 
worden opgemerkt, dat zij spreken over een integrale maatschappiJ-
olanning, taruiijl uij spreken over de planning van en in sociale 
systemen van minder grote omvang en komplsxiteit. 

71. zie boven p. 145· 

72. van Houten 1975, 91. 

73. Trist 1974, 83, spreekt over een 'pro-aktieve houding'. Deze staat 
in tegenstelling tot de re-aktieve en pre-aktieve houding. Re-
aktieve planning houdt zich bezig met het korrigeren van een 
situatie die al is misgelopen. Oe pre-aktieve planning и агзріе-
gelt een afwachtende houding, die optimaal uil voorspellen en 
kwantificeren. Oe pro-aktieve planning is gebaseerd op een houding 
van 'zorg dat het gebeurt'. Dit betekent de aanvaarding van een 
aktieva rol bij het maken van een gewenste toekomst. Oe pro-aktieve 
planning geschiedt in termen van vernieuwing wanneer systamstische 
verandering als gewenst uordt vooronderstald. Zie Ackhoff 1969. 

74. Schallar 1965, В e.v. 

75. Het onderscheid tussen planning in de zin van meesterplan en plan
ning als onderdeel van een veranderingsproces hebben we voor wat 
betreft de kerkelijke planning uitgewerkt in Commissaris 1972, 
286-294. Zie ook Peters en Kabel 1971, 104-105; 113-114. 

76. Trist spreekt van 'aanpassende planning', welke betrekking heeft op 
het in leven roepen van aanpassende sociale organisaties waarin het 
І г п altijd tot de mogelijkheden blijft behoren. Deze planning 
stelt het primaat van het normatieve nivo an van de vooc aktie 
gereed zijnde (pro-aktieve) houding, evenals de noodzaak van een 
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samengaan van vaalsoortigg groepsbelangen op het moment dat hat 
stadium van de uitvoering uordt bereikt. Zij is gericht op het 
vestigen van een orde gebaseerd op onderhandelingen met herhaalde 
terugkoppeling voor evaluatie en aigen korrektis (Trist 1974, ВО). 

77. üJentink 1972, 102-140; üJentink 1975, 57-31; 97-128; van Houten 
1974, 52-57. \l6ai aèn holistische, allesomvattende planning pleiten 
met name: Plannheim 1940 en 1951; ar tegen: Popper 1957; Linablom en 
Braybrooke 1963; anderen kiezen een tussenuag» Oror 1971; Etzioni 
1968; Friedmann 1969. 

78. Ozbekhan 1969 noemt deze; het normatieve, het strategische en het 
operationele nivo. Het eerste nivo vraagt: u/at zou er behoren te 
gebeuren (*Sollen'); hst tuieede: wat kunnen ue doen? (mogelijk
heden); het derde: wat gaan ue doen? (uat is realiseerbaar in de 
gegeven omstandigheden?), ütij volgen hier niet de terminologie 
van Ozbekhan, hoeuel шв in grote lijnen instammen met zijn onder
verdeling. 

79· Over planning en demokratie is en uordt veel geschreven· Mannheim 
1940 en 1951 ziet planning als een uieg tot demokratie. Andaren 
hebben een tegenovergestelde mening: Hayek 1944; Ellul 1965. 
Albada 1968 en ter Hoeven 1968 uijzan op een spanningsverhouding. 
Gailbraith 1967 ziet de technokratie in de planning als een be
dreiging voor de demokratie (zie van Steenbergsn-van Hengel 1971, 
86-87; Albeda 1967, 10-12; Uentink 1975, 152-172, ook 184-195 over 
demokratische sociale planning. 

30. Hayek 1944; Ellul 1965: "geen enkel systeem van planning is demo
kratisch". 

81 · Bij de inrichting van de toekomstige maatschappij vervullen de 
elites een belangrijke rol, zie rtannheim 1940; ThoenesJ971; van 
Houten 1974, 124-126 an 148-149. 
De historie leert, dat de verbinding van utopia met elite een niet 
ongevaarlijke zaak is. In het verladen blaken politieke utopieën 
nogal eens gedragen te u/orden door een kleine elite, die tsruille 
van de (snella) realisering dar utopie naar machtsmiddelen greep, 
uelke Juist in strijd uaran met de utopische vrijheid dia zij in 
hun vaandal schreven (Boerackar-van Uelthoven 1972, 42). Een ver
ondersteld onzelfzuchtig idealisme kan in de praxis da bron morden 
van tarreur of totalitaire machtsuitoefening door een kleine groep. 

82. Lewin 1961, 237. 

33. Lippitt-Uatson-üJeatlay, 129-145, vooral 130; van Beugen 1968, 59-
85; ten Have 1973, 102-125. 

34. 0e planning kan zo ook rekening houden met de invloed die zij zalf 
uitoefent op de geplande eenheid. Zia b.v. de self-fulfilling of 
self-destroying prophecy, Merton 1957, 421-436. 

85. Zwart 1972, 159-175. 

86. 3 .G . ru l l e r 1965, 193-237, 337-379 an 380-411. 
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87. Uianar 1948; Uianar 1950; Deutsch 1963, van Peuraan a.a. 1968; 
Bok 1961; Smalleganga 1973; Strijd 1969; 7an Оиуп 1964; Darsono 
1972, 167-a.v.. 

88. Etzioni 1968, uaarwan hat vijftiende hoofdstuk ook in Etzioni 1974. 
Laatstganoamd ш гк bevat ook asn vertaling van Etzioni's artikel 
"Touard a theory af societal guidance", verschenen in The American 
Journal of Sociology, 73 (1967/58), 173-187. 

89. Kuypers 1973, 18-19, an vooral 221-224; in andere zin ontmoeten 
ωe beleid bij Hoogeruerf 1972, 18: beleid is een streven naar het 
bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een be
paalde tijdsvolgorde. Wat luij belaid noemen, heet bij hem beleids-
inhoud, vgl. Hoogeruerf 1972 (red), 83-85). üJederom enigszins 
anders komen ш belaid tegen in ds relatie tussen beleid en poli
tiek (eventueel samen met planning). In dat verband duidt politiek 
op het klazen van da wenselijke doelen, terwijl beleid staat voor 
de verwerkelijking van da gekozen doelen. Politiek vertegenwoor
digt het keuze-moment, beleid het uitvoeringsmoment sn planning 
hst voorbereidingsmoment. Beleid wordt dan met Becker en Roberts 
(1964, 285 e.v.) omschreven als georganiseerde sociale beheersing. 
In deze omschrijving treedt eerder het behsersingsaspekt dan het 
inhoudelijke moment naar voren. 

90. zie boven noot 77. 

91. in »t Veld-Langeveld 1972, 210. 

92. Deze indeling in fasen komt in grote trekken overeen met de model
len welke men in de literatuur aantreft, voorzover deze niet ge
richt zijn op de relatie tussen veranderaar en kliant, maar op de 
inhoud van het proces: Albeda 1967; van Thienen 1970 en 1971; de 
Kok 1970; van Beugen 1968, 59-85 an 129-140; Ten Have 1973, 106-
125, maar vooral Zwart 1972, 159-175. Het polariteitanmodel van 
Zwart voldoet het meest aan de eisen dia gesteld moetari worden 
aan een planningsmodel dat in dienst staat van het realiseren van 
konkrete utopieën, omdat het zich baseert op de polariteit tussen 
idee an werkelijkheid an tussen verladen en toekomst. Bij ham wordt 
het planningsproces gezien als een steeds voortgaande konkretise-
ring van de aanvankelijk nog vage en ideale toekomst en wordt de 
verandering nagestreefd langs een reeks van haalbare stappen, dia 
zorgvuldig voorbereide experimenten bevatten. 

93. Zo spreekt men van nabij- en verdergelegen doelen, van tussen- en 
einddoelen, van voorlopige en definitieve doelen. 

94. van Houten 1974, 48-49. 

95. Sociale systemen zijn komplexe gehelen met meerdere nivoos. Van
daar heeft men wat betreft de doeleinden ook te maken met meerders 
subdoelstellingen op verschillende nivoos. In grotere sociale een
heden zullen deze doelstellingen onderling lang niet altijd har
moniëren. Ooalkonflikten zijn dan geen uitzondering. Van een 
doelkonflikt is sprake als de realisering van het ene doel in 
strijd is met de verwerkalijking van een ander doel. 
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96. Ы ік faktoren spalan а п rol bij de konkretisaring van het ideaal 
tot een veranderingsbeleid. Ten Have (1973) noemt een drietal ka-
tegorieen uan faktoren. Allereerst zijn er faktoren van fysische 
en natuurlijke aard, zoals de levensduur en lavenskurve van een 
mens, uelke de realiseerbaarheid van een ideaal kunnen verhinde
ren. Een tueede kategoria is van psycho-sociala en kulturele aard} 
het zijn de psychische, sociale en kulturele faktoren die als on
veranderbaar worden beschouwd en daarom de realisering van het 
gewenste doel in de weg kunnen staan. Qp de derde en laatste plaats 
zijn er faktoren welke voartkoman uit de konkrete situatie waarin 
de betrokkenen verkeren, liât wel of niet mogelijk is hangt af van 
de tijd, de plaats en de sociale eenheid die het betreft, alsook 
van de aktiva welke gemobiliseerd kunnen worden. Bij al deze fak
toren is het van wezenlijk belang, of men ze in beginsel in in 
feite veranderbaar acht« Als voorbeeld noemen we de emancipatie 
van een bevolkingsgroep. Deze kan belemmerd warden door de menta
liteit in de groep en door de machtsverhoudingen binnen de samen
leving. acht men beide belemmeringen veranderbaar, dan staan ze 
de doelrealisering niet in ds weg. Ze moeten dan bij da planning 
wel als voorwaardelijke doelen in het beleid worden opgenomen. 
(Ten Have 1973, 126-147); zie ook van Beugen 1968, 134-140. 

97. Om deze verzelfstandiging der middelen te voorkomen is zowel een 
planning als een regelmatige evaluatie van belang, waarbij zowel 
de doelen als de middelen op hun waarde en effektiviteit worden 
getoetst. 

98. Ten Have 1973, 142-143. 

99. Lawin 1961; Benne-Birnbaum 1968. 

100. van Beugen 1968, 131; Zwart 1972, 129-131; Kuypers 1973, 221-224. 

101. Ше gaan in deze paragraaf niet verder in op ds sociale technieken 
en taktieken, welke het instrumentele aspekt van het sociale han
delen verder specificeren. Voor wat betreft de strategie-indeling 
maken we hier gebruik van: van Beugen 1968, 129-140; Zwart 1972, 
129-146; Smallagange 1973, 24-32; Mulder 1972, 255-265; Hendriks 
1973, 87-111. 

102. Etzioni 1963 en Etzioni 1974; zie boven p. III.5.2 . 

103. vgl. Glock-Ringer-Sabbie 1967-

104. Berger 1967, 166; O'Oea 1966, 149-179. 

105. Kaspar 1970, 49-66; Schillebeeckx 1969; noltmann 1S69, 150-170; 
Metz 1970, 81-100; Rahner 1966. 

106. Kaspar 1970, 52. 

107. Metz 1970, 87-91 verdedigt de stelling, dat da toekamstoriëntatie 
zelf gefundeara is op het geloof in de bijbelse belofte. Zie ook 
Netz 1970, 16 + aangegeven literatuur. 

108. Kaspar 1970, 49-66; 120-143; 209-223; Berkhof 1973, 64-68; 
Schillebeeckx 1969. 
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109. Matz 1965, 227-241 ; Каэраг 1970, 141-142: de geschiedenis moet 
ook voor God zelf uat betekenen en iets in God zelf zijn. God is 
niet alleen al-macht óver de geschiadenis, naar ook al-leed ín de 
geschiedenis. In ons historisch doen staat God zelf op het spel... 
den kan inderdaad niet spreken van een uordende God of een zich 
ontuikkelende God, maar uel zsggen dat "Gottes Sein im Uerden" is 
(E.Jüngal). Gods absoluutheid bestaat Juist hierin, dat hij nooit 
aan het einde, maar steeds aan het begin is en ook de geschiedenis 
nogmaals omvat. De god-loosheid van de wereld is daarom voor een 
groot deel te wijten aan de uereld- en geschiedloosheid van da 
traditionele gods-voorstslling. Zie ook Schoonenberg 1966; Rahner 
1961, 145-155. 

110. Het primaat van de toekomst en de visie op God als de Toe-komtuda 
doen overigens niets af aan de uaards van het heden en het ver
leden. Uant alleen op grond van de openbaring, melke j'uist in het 
verladen is gegeven en in het heden uordt geaktualiseerd kunnen 
ωe geloven in de God van de Toekomst. (Zie Schillebaeckx 1969). 
God kan Omega zijn, omdat hij ook Alpha is en de gehele geschie
denis omvat en draagt (zie Kaspar 1970, 139-140). 

111. Moltmann 1969, 14-2Θ. 

112. 2вз. 43,19. 

113. Markus 1,15. 

114. Schnackenburg 1959, 69. 

115. Kaspar 1970, 109-224. 

116. Rahner 1966, 12-17; Kaspar 1970, 140-143; Matz 1966. 

117. Ыа raken hier aan een algemeen hermeneutisch probleem. De open
baring Gods en het menselijk antuoord daarop voltrekken zich in 
ds geschiedenis en liggen bij gevolg vervat in sociaal-historische 
situaties. De inhoud van de openbaring kan nooit 'chemisch zuiver' 
losgemaakt worden uit haar sociaal-historische kontekst (Kaspar 
1970, 56). Bovendien is onze kijk op dia inhoud ook zalf ueer 
gekonditionserd door onze eigen 'Sitz im Leben' en 'Sitz im 
Glauben'. Vooral door het hedendaagse pluralisme binnen het ge
loof sverstaan is de rechte interpretatie van da geloofsinhoud in 
diskussie (zie Schillebaeckx 1968, 1969-2 en 1969-3; Kaspar 1966, 
27-29; 1970, 49-66. Oe kontinulteit van het geloven ligt niet in 
het vasthouden aan een eens en voorgoed gegeven openbaringsinhoud, 
maar in de blijvende kommunio tussen de handelende God en de 
handelende mans, die samen heilsgeschiedenis maken. In de trouw 
Gods ligt de uiteindelijke garantie dat in alle wisselvalligheid 
de heilsgeschiedenis haar kontinulteit behoudt. Deze trouu Gods 
is historische realiteit geworden in Christus, en wel als onze 
toekomst an als een waarheid dis vraagt om gedaan en waar gemaakt 
ta worden. Vgl. Schillebeeckx 1969-3, 52-54; Kuitart 1972, 124-125. 

118. floltmann 1964, 143-204; Osrkhof 1967, 15-21; Berkhof 1973, 323-
326; Schillebeeckx 1974, 325-467. 
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119. Hetz 1966, 127-128; Schillabsackx 1969-3, 50-54. 

120. Os relatie tussen utopisch an eschatologisch toekomstbeeld stalt 
op nieuua uiijzs het aloude vraagstuk van de varhouding tussan 
natuur an genade. Schoonenberg 1969, 9-44; Schillabeeckx 1967, 
104-109; 1969-2, 3Θ-51; Rahner Sehr. IV, 401-428; VIII, 260-2Θ5, 
555-560; IX, 519-540; Golluitzar 1969, 129-155; Berkhof 1967, 
79-84. 

121. noltmann 1967; Golluützar 1969, 135-136; Rahner Sehr. IX, 522-
525. 

122. Rahner Sehr. Vili, 556; Albeda 1967. 

123. geciteerd bij ñoltmann 1970, 207. 

124. zie boven noot 118. 

125. Moltmann 1970, 197-198. 

126. Rahner 1966, 19; Schillebeeckx 1967, 106. 

127. Renckans 1963, 83-113; von Rad 1964, 57 e.V.. Het definitieve 
Rijk van God stelt een eschatologisch voorbehoud aan alle mense
lijks utopieën, zie Kaspar 1969, 242-253. 

128. De term is van Metz 1969, 264-296. Schillebeeckx 1971, 133-134. 

129. Rahner Sehr. IX, 525-528. 

130. Rahner Sehr. IX, 519-540; Schillebeeckx 1967, 104-109. 

131. Schillabeeckx 1969, 128-133. 

132. Schillebeeckx 1967, 105. 

133. Во гаск г-van Velthoven 1972, 63. 

134. Schillebeeckx 1967, 104-109. 

135. ven Leeuii/en 1965; Haarsma 1970; Rahner Sehr. IX, 415-431; 
Hasenhütl 1969; alsook de door de autaurs aangegeven literatuur. 

135. Abraham, Hozas, David, de grote profetan, Job, Johannes de Doper, 
de eerste christenen, de martelaren, heiligen enz. Ook de recante 
heilsgeschiadenis heeft zijn profeten zoals Flartin Luther King, 
Camillo Torres, Oom Helder Cámara, abt Franzioni, Moeder Teresa 
en zo vele andere bekende en onbekende mannen en vrouwen. 

137. Metz 1969, 270 e.v., vooral 286: memoria-these. 

133. Ploltmann 1975, ini.; Kaspar 1966, 27-28. 

139. Metz 1966-2, 322 e.v.; Metz 1966, 127. 
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140. Schillebeeckx 1967, 106-107; 1969-3, 52-54. 

141. Ыв veruijzsn hier naar Metz 1970, 145-161; 1969-2, 157-183; 
Rahner Sehr. Vili, 260-285; 580-592. Sehr. IX, 427; 519-540; 
Запошзкі 1973, 260-263. 

142. Platz 1969-2 п 1970" beschouwt de planningsmethoden te zeer ala 
zuiver technische en instrumentele middelan ter realisering van 
door de politiek gekozen doelen. Het christelijk geloof kan echter 
ook een bepaalde voorkeur inhouden voor sommige planningsmethoden, 
zoals bijvoorbeeld demokratische planningsprocedures. 

143. noltmann 1970, 193-212 over hoop en plan. 

144. Moltmann 1964, 22. 

145. Friebe 1973, 19-72; Faber 1970 en 1974. 

146. Schillebeeckx 1971-2, 127. 

147. Schillebeeckx 1970, 63. 

148. Schillebeeckx 1971-2, 128-129, voetnoot op 129. 



NOTEN BIJ HOOFDSTUK ZES 

1. Zo'n tiieologische praxistheorie zoekt antwoord op de vraag» 

hoe eea kerk in een konkrete situatie haar bemiddelende rol 

tussen God en geschiedenis kan vervullen. Het gaat haar dus 

niet direkt om de abstrakte doelen of wezensstrukturen van 

de kerk, maar om de vraag: hoe kan een kerk binnen een be

paalde sociaal-historische ruimte doelgericht handelen. Of

wel geformuleerd vanuit de teken-dos-tijda-theologie: hoe 

kan zij in een bepaalde sociale situatie de tekenen des 

tijds doorleven eh evangelisch handelen. Volgens Sauter 

1971 is het kernpunt van een praxistheorie der kerk de 

levensvatbaarheid van een kerk in een konkrete situatie: 

Hoe kan een kerk in de gegeven omstandigheden bedacht zijn 

op nieuwe eisen en er adekwaat aan beantwoorden? Hier is 

het kerkelijk vermogen tot leren en tot vernieuwing in het 

geding. Voor de huidige kerken die leven temidden van een 

zich snel veranderende omgeving is de eis tot voortdurende 

vernieuwing van levensbelang. Vandaar dat we die vernieuwing 

zien als het centrale punt in een praxistheorie over geplan

de verandering van de kerk. 

Zie voor wat betreft een praxistheorie ook Hollweg 1970, 

302-403; Greinacher 197^; Bauinler 1974; Visser 1972; Kemps 

1974. 

2. Thung 1969; Hollenweger 1971; KUng 1967; Metz 1971; Congar 

1968, 89-122. 

3. Met KUng 1967 zou men "kerk" ook kunnen omschrijven als: 

elke op basis van de nieuwtestamentische boodschap geordende 

gemeenschap van gedoopte christenen die geloven in Christus 

de Heer, die de maaltijd des Heren willen vieren, volgens 

het evangelie trachten te leven en kerk genoemd willen wor

den (KUng 19б7»330). Ofwel met van lersel: kerk is daar waar 

christenen bijeenkomen om zich te bezinnen op de zaak van 

Jezus, om gezamenlijk eucharistie te vieren, om aktiviteiten 

te ontplooien waardoor het Koninkrijk Gods geschiedt en om 

door het woord van de verkondiging de droom van Gods Konink

rijk levend te houden (van lersel 1970, 123-124). 
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Het adjelctief "lokaal" duidt op de omvang van de betreffende 

kerkelijke eenheid» niet op haar territoriale begrenzing. 

Kerk vatten wij primair op als een funktionele, niet een 

territoriale grootheid (vgl. Bormann-Heiachkeil 1971»328-

329). 

Het begrip lokale kerk is volgens Haarsma (1972,199) in de 

katholieke theologie nog niet voldoende uitgewerkt, maar 

daarom nog niet onbruikbaar. Voor literatuur over het be

grip lokale kerk» zoals dit in de geschiedenis en vooral 

ook op het tweede vatikaans koncilie is gebruikt en daarna 

is uitgewerkt, zie: Neunheuser 1966; von Allmen 1970,5
1
2-

537; de Lubac 1971,29-56; Chantraine 1972,520-536; Rahner 

Schriften VIII,333-336 met literatuur. H.de Lubac leidt uit 

de teksten van Vaticanum II af, dat het begrip lokale kerk 

synoniem is met partikuliere kerk, d.i. een kerk die onder 

leiding staat van een bisschop. Wij gebruiken het woord 

lokale kerk echter niet in de door de r.k. kerkelijke tra

ditie bepaalde zin. Lokale kerk betekent in dit hoofdstuk 

een uit meerdere pluriforme basisgroepen samengestelde 

christelijke gemeente als representant van wat Schreuder de 

vrijwilligheidskerk (Schreuder 1969) noemt. In het duitse 

taalgebied spreekt men ook wel van Gemeindekirche, een 

keuzekerk welke is opgebouwd uit meerdere gemeenten, waarin 

het kerk-zijn gebeurt (Greinacher 1967,72). Voor het begrip 

Gemeindekirche én de kritiek daarop zie ook Krinkels 1976, 

57-62, vooral 6O-62. 

k. De keuze voor de lokale kerk op meso-nivo hangt samen met 

het onde i-werp van onze case-studie, maar komt ook voort uit 

andere overwegingen. De belangrijkste is wel, dat de lokale 

kerk het kruispunt vormt tussen de kerkelijke face-to-face-

relaties in de kleine groepen enerzijds en de ' grote kerk' 

anderzijds. 

Refererend aan Luhmann 197^» die drie kwalitatief verschil

lende nivoos van systeemvorming onderscheidt (samenlevings

systemen, georganiseerde sociale sysremen, en eenvoudige of 

face-to-face systemen) zien we de hier bedoelde kerken als 

representanten van het middelste nivo: het zijn georgani-
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seerde sociale eenheden, welke in het leven worden of zijn 

geroepen om specifieke doeleinden te realiseren. 

5. von Allmen 1970,512; Legrand 1972,51. 

6. H.Goddijn 1 9 7 0 - 2 Λ 0 5 e.V.; W.Goddijn 1973. 

7. Er із ondertassen een overvloed aan literatuur· verschenen 

over Nieuwe Levensstijl en over Christenen voor het Socia

lisme. Voor een overzicht zij verwezen naar de Werkgroep 

Nieuwe Levensstijl, Parkweg 20a, Voorburg, reap, naar de 

Informatiebrief* voor Basisgroepen en Kritische Gemeenten 

in Nederland te Driebergen. 

8. Zie vorig hoofdstuk; met het gestelde wordt niet ontkend dat 

de geïnstitutionaliseerde godsdienst ook een legitimerende 

funktie kan vervullen ter handhaving van de status quo, ook 

van de status quo in een kerk. In theologische termen: een 

kerk is gebouwd op het fundament zowel van apostelen als 

van profeten (vgl. Klostermann 197^,2,1,89-93). Het profe

tische element staat voor de verandering, terwijl het apos

tolische de kontinuiteit moet garanderen. Beide zijn evenwel 

geen tegenstellingen: een kerk kan alleen apostolisch zijn 

d.w.z. trouw aan de gegeven openbaring, door de exodus aan 

te gaan. Anders gezegd, het charismatisch-profetische vormt 

theologisch de grondstruktuur van een kerk (vgl. Kling 1967, 

207-221). 

9· Traditie moet in aktieve zin verstaan worden, waarbij te 

bedenken valt dat de traditie van het bijbelse godsgeloof 

Juist een traditie van het óntraditionele is; vgl. Ohlig 

1972,52. Voor het vraagstuk van de kontinuiteit van het 

christelijk geloof in de deskontinuiteit der geschiedenis 

zij verwezen naar Kaspar I97O, 49-66, vooral 62-66; 218-223. 

Geheel op de aktuele kerkelijke situatie gericht is Kling 

197З. 
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10. Vaticanum II, Lumen Gentium no. ^-7-8-9» Gauditun et Spes, 

21 en 43. Friebe 1973-

11. Dit к гк-zijn is immers een historische werkelijkheid, zo

als ook de openbaring zelf een historische realiteit is. 

12. Profetie en planning, charisma en institutionalisering zijn 

geen tegenstellingen. Profetische en charismatische bewe

gingen vragen om planning en institutionalisering, willen 

ze ook op langere termijn effekt hebben. Anderzijds is de 

noodzakelijke institutionalisering van de profetie ook pro

blematisch, zie b.v. Schreuder 1969· 

13. Gauly 1973, 63О-ЗІ. 

14. Metz e.a. 1970,8^. Het niet-ván-de-wereld-zijn of niet-ván-

deze-tijd-zijn raag niet verward worden met niet In deze 

wereld en niet bij de tijd zijn. Sauter ziet juist de le

vensvatbaarheid van de kerk in de aktuele situatie als het 

kernpunt van een kerkelijke praxistheorie. Sociologen spre

ken in dit verband van de ultrastabillteit van een kerk, 

waarmee ze bedoelen het vermogen om zich in een wisselend 

veld aan te passen aan de omgeving zonder daarbij de eigen 

identiteit te verliezen. Zie b.v. Mayntz 1965,53. 

15. Vgl. inleiding. Op dit punt is er een opvallende gelijkenis 

tussen kerkelijke en maatschappelijke planning, zie III.5· 

6 e .v. 

16. Vanaf Bonhoeffer, die sprak over het einde van de religie, 

is er een hele reeks literatuur over de krisis van religie, 

geloof en kerk verschenen. Een bijzondere plaats daarin wordt 

ingenomen door de God-is-dood-theologen. Voor een overzicht 

verwijzen we naar van der Pol I966 en 1970 en naar het 

themanummer van Concilium 2 (1976)4, vooral naar 

Klostermann 1976 en Wiederkehr 1976. 
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17· Uit vele kerkelijke beleidanotaas» zowel van kritische ge

meenten alsook wel van parochies en bisdommen (b.v. Breda, 

Haarlem, Rotterdam) blijkt deze verschuiving. 

18. Vgl. Ohlig 1972; O'Dea 1972,13. In een ander verband vraagt 

Haarsma zich terecht af, of alle planningsijver rond bet 

nederlands pastoraal koncilie wel heeft bijgedragen tot de 

verinnerlijking en persoonlijke integratie van de godsdiens

tigheid onder de katholieken (Haarsma 197^,312). Eveneens 

kan men vragen, in welke mate die planningsijver gericht 

was op sociale gerechtigheid, ontwikkeling en vrijheid; in 

andere termem in hoeverre ze direkt mission goals diende. 

Kerkelijke planning moet immers "mission centered" zijn, en 

niet primair "institution oriented"; de nadruk moet niet 

liggen op de groei van de institutionele stabiliteit, maar 

op die van de kans dat een groter aantal mensen een primaire 

religieuze ervaring hebben. Schaller 1965,89; O'Dea 1966, 

138-148. We kunnen hier ook verwijzen naar de diskussies 

binnen de agologie aangaande de funktie van de sociale 

technologie, zie Nijk 1972. 

19« Hier kan verwezen worden naar alle literatuur over profetis-

me en kerk, zie b.v. Ktlng 1 967» 1 7/*-235 » Woltmann .1 975 ? Nis-. 

siotis 197^; A.van Leeuwen 1968; B.van Leeuwen 1965; Rahner 

VII, 77-90; Haarsma 1970; Congar 1968,179-200 enz. Spiegel 

1969,84-84 spreekt in verband met planning over de H.Geest 

als geest van de utopie, als de geest van de rationele plan

ning, als de moed om nieuwe wegen te bewandelen, en als de 

geest van de konsensus. 

20. Vgl. III.5.21-25. 

21. Vgl. vorig hoofdstuk en zie ook Vaticanum II: Lumen Gentium 

no. 8, Unitatis Redintegratio no. 6; KUng 1967, 57-65 en 

102-121; Klostermann 1974,638-646, vooral 644-646. 

22. Deze omschrijving van het doel van kerkelijke vernieuwing 

moet verstaan worden tegen de achtergrond van de vorige twee 
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delen van deze studie, waar we die doelgerichtheid juist 

misten· Als we hier spreken over 'doelsn' gaat het ons niet 

alleen om aktiedoelen of om Produkten, maar ook om niet op 

resultaten gerichte of 'doelloze' doelen zoals kontemplatie 

enz. We bedoelen hier wat Schillebeeckx eens omschreef met 

het woord 'toekomst': vernieuwing vereist een gerichtheid 

op de toekomst, die wordt gedragen door de hoop. (Schille

beeckx 1972, 46-47). 

Aansluitend op het vorige hoofdstuk kan men met Marsch 1970 

stellen: krachtens haar oorsprong en opdracht is de kerk 

een instituut voor "symbolisch bemiddelde interaktie" (voor 

het begrip zie Habermas 1968,57): haar doelen hebben niet 

te maken met "zweckrationele" vragen, maar met zinvragen 

(eindigheid, vervreemding), met humane en sociale кoaflik

ten welke niet langs technische weg opgelost kunnen worden, 

met identiteitskrises, schuldvragen e.d. De kerk heeft tot 

doel de mensen te brengen tot een vrijere en geëmancipeerde 

omgang met zichzelf en met het technisch maatschappelijk 

bestel waarin ze leven: tot de vrijheid van de kinderen 

Gods, tot de gerechtigheid die voor God geldt, en tot de 

liefde die de wet vervult. Een kerk kan en mag daarom een 

"onrendabele zaak" zijn, omdat zo zich niet op sukses maar 

op Jesus en het rijk Gods oriënteert. Marsch 1979»218, 

265-266. 

23. Congar 1972, 44. 

24. Ohlig 1972,50-51; Jetter 1968, 101-126; Klostermann 1974-

2,1,89-93. 

25. Rahner 1972,42; Pfürtner 1972,22. Voor de noodzaak tot 

institutionalisering der kritiek, zie Metz 1970,116-117; 

134-139; Ohlig 1972,52. 

26. Iserloh 1969,111-131, vooral 120. 

27· Voor deze fundamentele hermeneutische vraag verwijzen -we 

naar het overzicht van Kuitert 1972 en naar Schillebeeckx 
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19б8,19б9,19б9-2,19б9-3,1971 en 1971-2; of naar Kaspar 1970, 

222 die zegt : Het uvangelie is zowel een grootheid van het 

verleden, heden als van de toekomst. Daarom kan het getui

genis van het evangelie in een bepaalde situatie niet slechts 

alleen maar een konklusie of een toepassing van vroegere ge

tuigenissen zijn. Het evangelie ontstaat veelmeer in de 

aktuele situatie in een bepaalde mate op kreatief nieuwe 

wijze. "In dem Sicheinlassen auf der Situation musζ sich 

herausstellen, was hier und heute Evangelium heiszt. Dieses 

Heutigwerden des Evangeliums is τ darum auch nicht als blosz 

intellektueller Übersetzungsprozesz möglich; es handelt sich 

vielmehr um eine Vermittlung, die auch durch die lebendige 

christliche und kirchliche Praxis geschieht". 

28. Bijvoorbeeld Ohlig 1972; Congar 1972; Millier 1972; en KUng 

1967,379-392, die de termen door elkaar gebruikt, onze ter

minologie was de reformatie geen hervorming maar een ver

nieuwing van de kerk. 

29. Schaller 1971,86; Thung 1968,163-190, vooral I76-I8O. 

30. Meyer zu Uptrup 1966,9. 

31. Vgl. Zwart 1972,119-122, die wijst op het verschil tussen 

reorganisatie en permanente organisatieontwikkeling. 

32. Hiermee is niet gezegd, dat het eenvoudig is of voor de hand 

ligt, dat kerken hun doelen helder formuleren. We onderstre

pen het belang ervan juist omdat het zo moeilijk is. De pro

blemen die hier spelen treden aan het licht, als bijvoor

beeld de funktie van de kerk in navolging van Singer omschre

ven wordt als identiteitsreservoir voor godsdienstige oriën

teringen, welke funktie immers niet getuigt van een duide

lijk afgebakende doelstelling (zie Dekker 1975,83)· Scherper 

nog formuleert de Loor 1975,190-191: "De kerk heef*t alle 

tijd. Zij heeft in haar organisa-cie de trokken die de socio

loog Parsons karakteristiek acht voor een gesloten, tradi

tionele samenleving. Zij handelt en gedraagt zich op grond 
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van een haar toegeschreven positie en niet op grond van door 

haar geleverde prestaties. Vandaar dat diskussies over en 

pleidooien voor duidelijke doelstellingen van kerken bij 

voorbaat tot mislukken zijn gedoemd." Juist op dit punt 

achten we een door christelijke profetieën geïnspireerde 

vernieuwing noodzakelijk. 

33· Zie vorig hoofdstuk, waar gesproken werd over sociale veran

dering; voor kerkelijke verandering zie b.v. Congar 1972. 

3**. Ter illustratie wijzen we op drie kerkvisies welke door 

Simpfendörfer 1970»151-I58 worden omschreven als 'institu-

tiekerk1, *organisatiekerk1 en 'utopiekerk'. 

Voor de institutiekerk is het wezen der kerk haar betrokken

heid op het Woord Gods. Ze heeft maar één struktuur: haar 

relatie met Christus. De kerk als sociale organisatie is te 

verwaarlozen. En ze hoeft zich niet met de wereld in te la

ten, maar moet zich richten op het eigenlijke: het Voord 

Gods. Doel van de kerk en van de kerkelijke verandering is 

de rechte verkondiging van het Woord Gods en een binnenker

kelijke mentaliteitsverandering, die bewerkt wordt door dat 

Woord. 

De organisatiekerk daarentegen legt veel meer nadruk op de 

kerk als sociale organisatie, op strukturele verandering en 

op de planning van de kerkorganisatie. Wereldlijkheid en 

menselijkheid zijn in een kark geen randverschijnselen, maar 

noodzakelijke elementen, omdat de kerk een gemeenschap is 

die Gods mens-wording mag en moet aanzeggen. Een ontwereld-

lijking van het Woord Gods maakt dat Woord tot dode letter, 

want het eigenlijke van de kerk kan zich nergens anders 

manifesteren dan in onze sociaal-historische situatie. Sinds 

kruis en opstanding kan het Woord Gods niet meer losgemaakt 

worden van onze mensengeschiedenis. Woord Gods en kerkelijke 

. organisatie zijn niet van elkaar te onderscheiden. 

De utopiekerk wil helemaal geen eigen kerkelijke strukturen 

ontwikkelen, maar zich excentrisch, hier en daar, aan de 

wereldlijke strukturen aansluiten als kerk als gebeuren. Da 

kerk moet u-topisch existeren, zonder definitie, zonder 
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ruimtelijke omschrijving, zonder zich institutioneel te 

verankeren. Ze moet zuiver funktioneel op het aktueel nood

zakelijke inspelen. Volgens Bonhoeffer is de kerk slechts 

kerk als zij voor anderen bestaat en zich bevrijdt van zich

zelf, om zich bekommerd in te zetten voor de mens en de sa

menleving. De utopiekerk heeft bezwaren tegen het pragmatisme 

van de organisatiekerk, omdat deze te zeer bezig blijft met 

fraktionele veranderingen in haar organisatie, en zo niet 

toekomt aan ontwerpen die de bestaande kerk radikaal trans

cenderen. De utopiekerk ziet het kerk-zijn als toegift bij 

de radikale verandering van de bestaande orde; het kerk-zijn 

is geen doel, maar eerder een gebeuren, dat niet planmatig 

bewerkt kan worden. De organisatiekerk daarentegen wil het 

kerk-zijn niet geheel verleggen naar het spontane gebeuren; 

ze wil de historische kontinuiteit van de kerk als sociale 

organisatie tot haar recht laten komen. 

Voor dynamische kerkopvattingen kan verwezen worden naar 

vele moderne theologen zoals KUng, Rahner, Moltmann, Metz, 

Pannenberg, Schillebeeckx enz. 

Kaspar 197^,59-61; KUng 196?; HasenhUttl 1969. 

Binnen de gehele theologie is er een hernieuwde aandacht 

voor het profetisme in de kerk (zie boven noot 19) en voor 

de pneumatologie (zie bijvoorbeeld Lescrauwaet e.a. 197*0 » 

welke samengaat met de religieuze renaissance (Schaeffer 

1972, Zaehner 1972 en Vos 1972 en de opkomst van nieuwe 

charismatische bewegingen (van Hoof 1975i Pollemans 1976). 

Winter 1967, vooral 77. 

Cox 1966, vooral 1^-171. 

Zie resp. Hoekendijk 1964, Bonhoeffer 1951; Shaull 1969; 

Moltmann 1964 en 1975! Μβτζ 1970, 1970-2 en Metz e.a. 1970, 

53-90. 
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Ui. Bäumler 197U,U21-U22; voor wat betreft de kerkvisie der 

politieke theologen, zie Sloot en van Harmeien 1972,214-224. 

De abatrakrheid van deze kerkvisies heeft niet zelden tot 

gevolg, datze niet geoperationaliseerd worden en als mooie 

leuzen gelden waarmee de starheid van de kerkelijke prak

tijk of de kerkelijke strukturen wordt versluierd. In de 

praktijk wordt de kerkvisie 'volk-Gods-onderweg' nogal eens 

zo gehanteerd. Als niet wordt gespecificeerd waarin dat 

onderweg-zijn nu precies kan en moet bestaan, kan men er 

alle kanten mee uit. In de praktijk zien we dan ook zeer 

uiteenlopende kerkelijke gemeenten (bijvoorbeeld zowel de 

kritische gemeenten als erg immobiele parochies) zichzelf 

de titel 'volk-Gods-onderweg' toeëigenen, waardoor zo'η 

theologische term nietszeggend is geworden. Het gevaar be

staat, dat deze vernieuwingsideologieën in de praktijk gaan 

fungeren als legitimaties van de bestaande orde (vgl. Bor-

mann-Heischkeil 1972,314 e.v.). 

42. BSumler 1973, vooral 26-38. 

43. Bäumler verwijst hierbij naar Boff 1972; zie ook Vaticanum 

II, Lumen Gentium no. 1. 

44. Hoekendijk 1964; Wereldraad 1967; boven noot 33: de door 

Simpfendörfer genoemde 'utopiekerk'; vgl. de Loor 1960; 

Lagerberg 1968 ; Berkhof 1972,433: "deze puur-apostolaire 

benadering van de kerk is echter bij nader toezien niet 

houdbaar. Een dergelijke getuigende en dienende kerk is 

alleen denkbaar vanuit een zeer sterke inspiratie. Zij kan 

alleen geven naarmate zij zelf ontvangt." Berkhof komt tot 

de konklusie "dat de apostolaire gerichtheid van de kerk 

gegrond is op haar gemeenschap, zowel met haar Heer als 

onderling". Zie ook Moltmann 1971.71-72. 

45. Berkhof 1972,429-435. 

46. Voor kerk als experiment der bevrijding zouden we op de 

eerste plaats kunnen verwijzen naar de bevrijdingstheologen 
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uit de derde wereld, doch een praxistheorie moet primair 

steunen op literatuur uit de eigen kuituur. Welnu, ook veel 

weateuropese theologen stellen de vrijheid, de bevrijding of 

de exodus centraal in hun zoeken naar de basisfunkties van 

de kerk. Moltmann 1972, Metz 1970, 1970-2 en 1970-3; Schil-

lebeeckx 1972,^8-53; Friebe 1973; Kerk als experiment der 

bevrijding zoekt naar een juiste verhouding tussen politiek 

en mystiek (vgl. Schaeffer 1972): alleen de mens die zelf 

bevrijd is kan bevrijdend handelen (Berkhof 197^(171)· 

Zie Schillebeeckx 1971 , 1 971 -2, 1 972 ; Metz е.a. 1970, vooral 

Moltmann 1970-2; Moltmann 1972. 

Moltmann 1971; Berkhof 197^»171. 

Bäumler 1973,37· 

Vgl. de in deel II genoemde teken-des-tijds-theologia, zie 

hoofdstuk drie, noot 57· 

Schillebeeckx zou hier spreken over 'kontrastervaring', zie 

hiervoor Schillebeeckx I968, 57 e.v.; voor het verband tus

sen kontrastervaring en lijdenservaring: Schillebeeckx 1972, 

^6-47. 

Dit is een logische, niet een chronologische ordening. In 

de praktijk volgen de genoemde elementen elkaar vaak niet 

ia deze volgorde op. Zo kan het zijn, dat de strategieont

wikkeling al veel verder is dan de formulering der doelein

den. Het verschil in tempo tussen einddoel, beleid en uit

voering der verandering is door Liasenburg in schema ge

bracht: zie Lissenburg 1975, 79-98. 

Een voorbeeld van een inhoudelijke beleidsplanning vindt 

men bij Kemps 1974,153-189. Voor de konkretisering van 

doelen, zie ten Have 1973,127-148. 
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54. De overgang van het ene ñivo naar het andere (van dat van 

de kleine groep naar de lokale kerk) is niet zonder proble

men. Tussen deze nivoos bestaat er, aldus Luhmann 1974, niet 

alleen een kwantitatief maar ook kwalitatief verschil. De 

Loor 1975 wijst erop, dat een kerkelijke beleidsplanning 

dit verschil niet kan veronachtzamen. 

55. Schreuder 1966,197-198; Thung ώ Schippers-van Otterloo 1972, 

14-15 en literatuur; Greinacher 1974,114. 

56. Schreuder 1966, 1968 en 1969· Schreuder gaat daarbij uit van 

de typen 'kerk' en 'sekte' zoals deze door Weber en 

Troeltsch zijn opgesteld. Voor een andere wijze waarop deze 

'basistypen' zijn uitgewerkt en genuanceerd, zie Yinger 1957i 

142-155 en Moberg 1962,73-98. 

57. Schreuder 1969-2; zie ook Schreuder 1970,14-16. Schreuder 

noemt de volgende modellen: de volkskerkelijke gemeente, de 

Gesinnungsgemeinde, de georganiseerde gemeente, de Pfarrfa-

milie, de Paroisse communauté missionaire, de spontane ar

beidersgemeente, de plangemeente, de kategoriale gemeente, 

de parochie als 'service station', de effective community, 

de pastorale d'ensemble', en het pastoraal opbouwwerk. Hij 

besluit met de veelzeggende konklusie, dat de ideale paro

chie of gemeente niet bestaat! 

58. De kritische gemeente is een van de mogelijke konkretise-

r ing en. van de door Peters en Kabel 1971,82-86, 87-90, 112-

ІІЗ genoemde 'kerk-als-gemeenschap'. De kritische gemeente 

heeft de laatste jaren duidelijker kontoirren, gekregen. Zo 

is bijvoorbeeld de kritische gemeente Umond uitgegroeid tot 

een praktisch model (zie Ruijter-Auwerda 1971» Friebe 1973; 

Haarsma 1972-2). Hetzelfde geldt evenwel voor de Dominikus-

gemeente in Amsterdam en vele vroegere studentengemeenten. 

Voor het model krirische gemeente zia ook: Kosmos en Oekumene 

5(1971) no. 10/11. 

59. Voor modellen die vanuit de praktijk zijn gegroeid kan ook 
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verwezen worden naar Kosmos en Oekumene 7(1973) 1/2. Uit 

de vele literatuur die de laatste jaren verschijnt over de 

'basisgemeenschap' noemen we het themanummer van Concilium 
11(1975)^ en Dingjan 197^» die als mogelijke modellen voor 

de toekomst noemt: de (traditionele) parochie, de parochie 

als federatie van kommuniteitan, de Derde Orde als federa

tie van basisgeme'enschappen, onbemande parochies, de paro

chie als service-station, basisgemeenschappen met eigen 

voorgangers (33^-336). 

Van meer algemene aard zijn de vier modellen van kerkelijke 

gemeente, welke Hepp 1971 heeft opgesteld op basis van een 

onderzoek onder vooral duitstalige experimentele gemeenten. 

Hij beschrijft de volgende vier gemeentemodellen: de monar

chisch geleide parochie, de parochie geleid door een team 

van gewijde pastores, de parochie geleid door een team van 

pastores en vrijwilligers, de geïntegreerde gemeente. 

(Hepp 1971,283-297). Uit deze modellen blijkt, dat voor 

Hepp de onderlinge relaties tussen de leden en de kommuni-

katiestruktuur in de gemeente de belangrijkste aandachts

punten waren bij het opstellen van de typologie. 

Binnen het nderlands taalgebied zijn enige typen van gemeen

te beschreven die we hier niet onbesproken kunnen laten. 

Thung en Schippers-van Otterloo 1972 ontwikkelden drie typen 

van kerkelijke organisatie: de nationale overkoepelende kerk-

vorm, het verband van religieuze gemeenschappen, en de ge

distantieerde hervormingsbeweging (zie ook het kommentaar 

van Koning e.a, 197^ en de repliek van Thung 1975)-Dekker 

1975 kwam op grond van twee centrale kriteria (Hoe staat 

men tegenover de pluriformiteit? en Mat is de betekenis van 

de godsdienst?) tot drie kerkmodellen: een kerk die naar 

uniformiteli; streeft (de eddheidskerk) , een kerk die de 

pluriformiteit aanvaardt (de hotelkerk), en een kerk die de 

pluriformiteit aanvaardend haar tevens als voorwerp van dia

loog maakt (de dialoogkerk). (Dekker 1975 f 131-159)· 

Thung 1976 beschrijft het type van de missionaire kerk. 

60. Rahner 1972, vooral 71-103· 

Als naar de toekomst wijzende modellen en typen van kerke

lijke gemeente noemt Klostermann: de vrijwilligersgemeente, 
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de territoriale gemeente аіз vrijwilligheidsgemeente, de 

Geainnungsgemeinde op binnen-gemeentelijke basis, de Ge

sinnungsgemeinde op buiten-kerkelijke basis, de nieuwe 
,,
katechumenen"-gemeente, en de oekumenische gemeente (zie 

Klostermann 197^-2,1,41-55. 

.y 

61. Haarsma 1972. 

62. Voor de relatie tussen de modellen onderling, zie bijvoor

beeld Schreuder 19^91 die aantoont dat bepaalde rolopvat

tingen van pastores samenhangen met bepaalde gemeentemodel-

len. 

63· Zíe ook Lissenburg 1975.79-98. 

64. Zie boven noot 19i 36 en 37- Vgl. de ontwikkeling die de 

ekklesiologie van Congar heeft doorgemaakt: Congar 1971» 

9-30, vooral 17-19. 

65. 1 Kor. 12,28-31; Vgl. Rom. 12,6-8; Ef. 4,11; KUng 1967, 

207-221; HasenhUttl 1969; Berkhof 1973,419-422. 

66. Zie de vele onderzoeken over de deelname aan kerkelijke 

aktiviteiten, bijvoorbeeld van het KA3KI; voor wpt betreft 

de kerkelijke leer, zie Haarsma 1968. Scholten 1969 noemt 

vier typen van gedistantieerdo kerkelijkheid; Schiette 197''; 

Konrak 1971,32-33; Rahner Sehr. IX)448 e.v. 

67. Alle kerk - sekte typologieën (zie noot 56), de veralledaag-

sing en verkerkelijking van het charisma (Weber 1921-22; 

Schreuder I967) adstrueren dit. 

68. Greinacher en Schuster 1968,71-98; Thoenes 1971. 

69. Profetisch: Séguy 1972,106-116; Haarsma 1970; geruigend: 

Metz 1970-3,74-79, vooral 79; symbolisch: Greeley 1970, 

I29-I30; charismatisch: Weber 1921-22. 

70. Etzioni 1974; zie p. 168-169. 
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71. Vgl. konsensusvorming bij Etzioni als fundament van de 

baaisverbreding, zie Etzioni 197^,38-39; vgl. de betrokken

heid bij normatieve organisaties, Etzioni 1961. Verder kan 

verwezen worden naar alle literatuur over keuze-christen

dom, vrijwilligheidskerk, pluralisme en levensbeschouwe

lijke markt. 

72. Vgl. Besluit op deel II, p. 131-139. 

73· Omdat de citykerk aan deze eis niet voldeed, bewerkte het 

opbouwproces niet de gewenste vernieuwing. Daarentegen vol

doen kritische gemeenten wel aan deze eis. 

7*»·· Uit de vele literatuur verwijzen we naar: van Eupen e.a. 

1973; Schreuder 1970,29-35; RahnerSchr. IX, 11-33» 1^8-

157; VIII, 648-666; Congar 1971,229-258. 

75· Vgl. de vier voorwaarden die Congar 1968,211-317 noemt voor 
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kerkvernieuwing (naast de beoefening van de wetenschap en 

de publiciteit). 

78. Congar 1968,249-161; Schreuder 1969-2,58; Hastings 1972, 
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worden naar de literatuur over het profetisme in de kerk en 

over de charismatische groepen en basisgeraeenschappen. 
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zie onder meer W.Goddijn 1973; voor konflikten in de kerks 

Hermann 1972,106 e.V.; 197^· KDC 1972. 

80. Zie boven pag. 89 e.V.; 131 e.v. 

81. Zie boven pag. 127 e.v. 

82. Zie vorig hoofdstuk nag. 172 - 175 

83· Voor het begrip ontwikkeling: Lievegoed 1969 >^-50; voor 

ontwikkelingsstrategie: Zwart 1972,138-139. 

8^. Zwart 1972,138-139· Deze strategie is naar onze mening een 

goede konkretisering van het exodus-model; vgl. Faber 197^· 

85. Zie vorig hoofdstuk pag. 166. 

86. Rahner zegt, dat in deze tijd het meest gedurfde juist het 

meest veilige is; hij spreekt over het tutiorisme van het 

waagstuk: Rahner in HPT 111,262-265. 

87. Zie p. 179-182. 

88. Zauner 197^· 

89· Voor kerk en demokratie, zie Hoefnagels 1969; Haarsma 1969; 

Schreuder 1970,5^-59; Rahner 1968; Simpfendörfer 1969, 82 

e.v.; Marsch 1971,99-128, enz. 

90. Vgl. van Houten 1971,1^8-149; Thoenes 1971; voor elite en 

kerk, zie Greinacher en Schuster in ЛТР 111,71-98 en voorts 

de uitgebreide literatuur over de kleine (alternatieve) 

groepen en basisgemeenschappen in de kerk. 

91· De deskundigheid moet aangewend worden om de participatie 

van anderen te bevorderen. Spiegel 1969,96; theologisch: 
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charisma is dienst aan de ander, KUng 1907,207-221. 

Die eenheid berust dus niet op het wonen binnen een be

paald territorium of het behoren tot eenzelfde organisatie. 

In geval van weerstand kan macht echter ook leiden tot 

polarisatie; vgl. Faber 1970,33 e.V.; Hoekstra 1971-72. 

Jetter 1968,107-125; Simpfendörfer 1968,146 e.v.; Ruimte 

voor Experiment; Experimentenberaad; V.Goddijn 1973»184-

185; Gauly 1973,64; Stadelmann-Mainberger 1973.83; Dahm 

1974; Kemps 1974. 

Dahm 1974,651. 

Kemps 1974,150-152. 

Dahm 1974,651-656. 

Voor opbouwwerk zie onder meert van Tienen en Zwanikken 

1969; Boer I96O; Ross 1955; Goezinne-2ijlman 1972; Peper 

1972. Voor opbouwwerk en kerk of pastoraat: Houtart 1965» 

Faber 1970; Peters en Kabel 1972; van Hooijdonk 1973» 

Korsten e.a. 1973; de Loor 1974; Lissenburg 1975.36-61 en 

218-23О. Voor case-studies zie onder meer: de Groot e.a. 

1971 of Versteijnen-de Rooij 1972; Zunnebeld 1972; Kemps 

1974. 

Voor vormingswerk zie onder meer: Hajer en Nijk (red) 1969; 

Hajer (red)1969» ten Have 1959» voor vormingswerk en kerk: 

Nijk 1969; Thomas 1975; Kist 1971. 

Voor groepswerk Konopka I966; van Stegeren 1967; Miles 

1959; Cartright and Zander 1956; Zaleznik and Moment 1964; 

Voor groepswerk en kerk, zie onder meer Hollweg 1970,deel I. 

Van Tienen 1973» voor sociale aktie: van Tienen (red.) 

197З + literatuur; Reckmann 1974; Hendriks 1973; Alinsky 

197O; Janse 1971 ; Reckmann en Kraemer 1972; voor sociale 
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planning: Sociale Planning; de Kok 1970» over sociale 

planning ala methode van plannens Зоиша 1970; voor ge

plande verandering zie Lippitt-Vatson-Vestley 1958; Ben-

піэ-В ппе-Chin I968; van Beugen 1968; ten Have 1973. 

101. Meer hierover is te vinden bij Lissenburg 1975· 

102. Voor wat betreft de r.k. kerkelijke planning in de zes

tiger jaren zie Commissaris e.a. 1969/70,75-76. 

Ю З . Zwart 1972,159-175. 

104. Zie bijvoorbeeld Scholten 1973; Bartholomew 1969/7O; 

Spiegel 197*··. 

105. Hendriks 1973»72-76. D© vergaring en verwerking van de 

informatie dienen met elkaar in evenwicht te zijn. Ver

garen zonder verwerken leidt tot niets; verwerking bij 

onvoldoende of oppervlakkige vergaring leidt tot voorba

rige konklusies (veelal voortkomend uit zelfhandhaving: 

"we wisten het al"), of het leidt tot overdreven aktivisme. 

106. Zwart 1972,167-171. 

107. Spiegel 1969»96. Over begeleiding van kerkelijke verande

ring zie onder meer Vers teijnen-de Rooij 1972; de Loor 

1974; Lissenburg 1975; Seifert en Clinebell 19б9; Korsten 

e.a. 1973· 

108. Dahin 197^· 

109. Kruijer 1969»135-278, vooral 206-254; Leenes 1972; van 

Praag 1970. 

110. De woordspeling ontleen ik aan Moltmann 1975»'S. 
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NOTEN Ъі.1 BSSLUIT. 

1. Huijsmana 197^; jaarverslag citykerk 1973; De Stad In, 
nieuws van de r.k. Citykerk Amsterdam, jaargang 1-k, 1973-
76; Commissaris 1974. 

2. PPBA, 127-133i zie P· 26; 62-63. 

3. Huijsmans 197^, 52-132, 152-180. 

4. Huijsmans 197^, k8-7k, IOI-II5. 

5· De pastorale staf bestaat uit de direktem·, de teamleider 
der wijkpastores en een vertegenwoordiger van de 'instel
lingen met cityfunktie'. 

6. Jaarverslag citykerk 1973, 12. 

7. Voor publikaties ovor de Dominikus: Tepe z.j.; Tepe 1972, 
131-1З2. 

8. Wel is uit hun midden het initiatief ontstaan in de geres
taureerde Nikolaaskerk een liturgie in monastieke stijl 
te verzorgen, hetgeen onder leiding staat van een der wijk
pastores. Ook de plannen voor een pastoraal centrum in de 
Jordaan zijn in een vergevorderd stadium. 

9. Zie boven ρ. 37 en 60. 

10. Inmiddels is de samenstelling van het bestuur gewijzigd, 

en daarmee ook in zekere mate het beleid. 

11. Huijsmans 197'*·ι 17^ komt tot dezelfde konklusie en pleit 
voor een algehele evaluatie. 

12. Om gegronde redenen mag verondersteld worden dat het voor
stel tot evaluatie op weerstanden zal acuiten. Een advies 
van de nijmeegse studiegroep waartoe de auteur behoorde, 
zijn doktoraalsrudie alsook die van zijn kollega Huijsmans 
pleitren alle voor een evaluatie van het opbouwproces, 
doch oogsten weinig resultaat. Anderzijds zijn er de 
laatste jaren enige aanzetten tot evaluatie: de oprichting 
van de strategiegroep, de gesprekken die deze groep houdt 
met gelovigen uit de binnenstad, en de bezinning binnen de 
groep wijkpastores welke heeft geleid tot het "handvest" 
voor het wijkpastoraat. 

13· Zie boven p. 202-203. 
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BrJLAGE
=
ir. ISgNVERMELDINg. 

BRONNEN VOOR HOOFDSTUK I. 

1.Archief van de pastoorsvergadering in de binnenstad. 

2.Toekomstige Kerkvoorzieningen in Amsterdam - Oude Stad, 
K.S.K.I., Den Haag 1964," rapport no. 302 (in deze studie 
aangeduid als 'het Kaski-rapport'1. 

3.Archief van de Studiekommissie Pastorale Problematiek 
Amsterdam (de 'kommissie Duindam' 1 . 

4.Archief van de Bisschoppelijke Werkgroep 'Plan Binnenstad 
Amsterdam' . 

4.1. Betreffende de periode van het ontstaan van het PPBA: 
- Oprichting van de Bisschoppelijke Werkgroep 'Plan Bin
nenstad Amsterdam' door dr. Rigobert Koper ofm, vicarius 
episcopalis, Haarlem, б januari 1967 (opdracht aan de 
werkgroep]. 

- Verslagen van vergaderingen van de werkgroep en van 
subkommissies; ingekomen en uitgegane stukken. 

- Dr. B.A.M. Peters, Schets voor een Pastoraal Plan. 
- Koncept-teksten voor het PPBA. 
- Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam (tweedelige gestencilde 
uitgave en handelsuitgavei 

- Kommissie Pastorale Planning van het Priesterberaad Centrum, 
Kaart en Toelichting bij de kaart betreffende de parochiële 
reorganisatie van de binnenstad Amsterdam (het "Fasenplan"). 

- dokuraentatie: 
. K.S.K.I., Dokumentatie t.b.v. het Pastoraal Plan Binnen
stad Amsterdam: 
no. 1.: Enkele kanttekeningen bij de ontwikkeling van de 

totale en katholieke bevolking van Amsterdam-bin-
nenstad en de randzônes O. West, O. Zuid en O. 
Oost, Den Haag, 23/11/1967. 

no. 2.: De getalsmatige ontwikkeling van de parochies 
van de binnenstad en de randzônes, Den Haag, 
23/11/1967. 

no. 3.: Leeftijdsopbouw in de Amsterdamse binnenstadspa
rochies en in de parochies in de zone rond de 
binnenstad, Den Haag, 23/11/1967. 

no. 4.: Funktie van de kerken in de binnenstad en de rand-
zône, gemeten aan het weekend-misbezoek, Den Haag, 
23/11/1967. 

. Eerste Verslag van de Diocesane Kommissie voor Kerkelijke 
Monumenten: Amsterdam, Kerken binnen de Singelgrachtgor-
del, november 1967. 
Koncept voor: Tweede Verslag van de Diocesane Kommissie 
voor Kerkelijke Monumenten: Amsterdam, Kerken in het ge
bied Oud-West, Oud-Zuid en Oud-Oost, maart 1968. 

. Studies van de Sociografische Werkgemeenschap der Univer
siteit van Amsterdam over de Binnenstad van Amsterdam, die 
basismateriaal vormden voor: 
Heinemeyer W.F., van Hulten M.H.M., en de Vries Reilingh 
K.D., Het Centrum van Amsterdam, een sociografische stu
die, Amsterdam, 19 68. 



Betreffende de periode van gedachtenwisseling over het ΡΡΒΑ: 
- Informatiebulletins over het ΡΡΒΑ. 
- Verslagen en bandopnamen van de beide teach-ins. 
- Enquête over het ΡΡΒΑ. 
- Parochieberich-ten van de Krijtberg, Tichel, Mozes en Aaron en 
Dominicus in de periode oktober - december 1968. 

- Persberichten 1967-1969. 
- Rea.fc.ties op het PPBA: 

. Aantekeningen bij het PPBA door de staf van het bisdom 
Haarlem; antwoord van de werkgroep. 

. Overzicht van de schriftelijke reakties. 

. Reaktie van de kerkbesturen van de Nicolaas, de Duif en 
de Dominicus. 

. Samenvatting van de inhoud van brieven aan rektor 
Heijdeman cssr van de Keizersgrachtkerk. 

. Brief van 22 pastores aan de bisschop van Haarlem. 
- M. Adriaanse, Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam, Skriptie 

in het kader van de kweekschoolopleiding, Amsterdam, april 
1969. 

- Publikaties over het PPBA: 
. Dr. B.A.M. Peters, Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam, De 

nieuwe Mens, 20 (1968) no. 2 (augustus/ 
september). 

. Dr. B.A.M. Peters, De binnenstad van Amsterdam als uitdaging 
aan de kerk. Streven, 22 (1969) deel 2, 
no. 5. 

. Dr. B.A.M. Peters, Het Pastoraal Plan Binnenstad Amsterdam, 
In dit Amsterdam, doopsgezind maandblad, 
8(1968) no. 7/8 (juli/augustus). 

Verslagen en dokumentatiemateriaal van het Priesterberaad 
Centrum en van de subkommissie van het priesterberaad, periode 
januari 1967-december 1968. 

Notanda, informatieblad voor het dekenaat Amsterdam, 1969-1971. 

Archief van het bisdom Haarlem: 
- Notulen van de vergaderingen van de staf van het bisdom, in 
zoverre deze handelen over het Pastoraal Plan Binnenstad 
Amsterdam, in de periode van 23 november 1966 - 16 april 1969. 

- Koncept-teksten voor de aantekeningen van de staf bij het PPBA. 
- Brieven van bisschop Zwartkruis en vikaris Koper aan de 
gelovigen en/of priesters van de binnenstad van Amsterdam. 

Enkele opmerkingen naar aanleiding van het Pastoraal Plan 
Binnenstad Amsterdam, Brief aan het Groot Moderamen van de 
Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Amsterdam, 
steld door de predikanten J.H. van Beusekom, J. Hoogenkamp 
H.A. Visser, Amsterdam, 25 oktober 19 68. 

Interviews en Gesprekken: 
- A. Duindam, initiatiefnemer Kommissie Duindam en lid van de 

schoppelijke werkgroep Plan Binnenstad. 
- Dr. B.A.M. Peters, auteur van het PPBA en leider van de 

gedachtenwisseling over het PPBA. 
- B. van Teijlingen, sekretaris van het priesterberaad Centrum; 

medeorganisator van de gedachtenwisseling 
over het PPBA. 

- Dr. R. Koper, vikaris en staflid van het bisdom Haarlem. 
- J.A.G. van der Hoogte, stadsdeken van Amsterdam, vikaris van 

het bisdom Haarlem, lid van de bis
schoppelijke werkgroep Plan Binnenstad. 

opge-
en 

http://Rea.fc.ties


529 

BRONNEN VOOR HOOFDSTUK II. 

1. Observaties. 
In de periode januari 1970 - februari 1971 heeft de auteur 
de besprekingen en vergaderingen, die van belang geacht wer
den voor de uitvoering van het PPBA, geobserveerd en regel
matig met de betrokkenen gesproken over de opbouw van de city-
kerk. 

2. Het archief van de citykerk (periode augustus 1969-mei 19711 
bevattende: 

2.1. Verslagen en stukken van de bijeenkomsten en aktiviteiten 
van de direkteur, de stuurgroep en teams met cityfunktie, 
de wijkpastores, de koordinatiekommissie, de adviesraad, 
het bestuurskollege en de stichting i.o., kerkbesturen, 
operationele team van de Raad van Kerken, interkerkelijke 
struktuurkommissie Amsterdam, dekensvergadering. 

2.2. Informatie en publikaties: 
- informatiebulletins over de opbouw van de citykerk; 
- situatiebeschrijving van de r.k. citykerk in oprichting 
op 26 februari 1971; 

- Plan voor citypastoraat verkeert in kritieke fase, de 
Ti^d-Amsterdams Dagblad, dinsdag 29 september 1970; 

- De kerk moet haar agenda op zo'η binnenstad afstemmen, 
interview met W.J. de Graaff door N. Versluis, de Bazuin, 
53(19701 no. 49-50 (27 september 19701. 

- R.K. Citykerk, een goed avontuur, Wierings Weekblad, 
21 april 1971. 

2.3. Ingekomen en uitgegane stukken, januari 1970-mei 1971. 

3. Publikaties over het Mozesprojekt en de Dominikuskerk: 
- Een stenen Tafel, brochure bij de opening van het Mozeshuis, 

september 1969. 
- Restauratie of Vernieuwing? Rondom een stenen Tafel - vervolg, 
brochure bij de heropening van de gerestaureerde Mozes en 
Aäronkerk, mei 1971. 

- Het liturgisch gebeuren als gemeente-opbouw, reflekties bij 
een experiment, door W.E.M. Tepe, teamleider St. Dominikus 
Amsterdam. 

4. Archief van het bisdom Haarlem. 
- Notulen van de stafvergaderingen, voorzover deze betrekking 
hebben op de uitvoering van het PPBA. 

- Toespraak door bisschop Zwartkruis bij de oprichting van de 
r.k. citykerk te Amsterdam op 20 april 1971. 
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Curriculum vitae 

Johannes Jacobus Constantinus Commissaris werd op 5 augustus 1940 
te Rucphen geboren. Na het eindexamen gymnasium A studeerde hij 
filosofie en theologie aan het Groot Seminarie Bovendonk te Hoeven. 
Van 1965 tot 19 68 was hij als pastor werkzaam op Schouwen-Duiveland. 
Daarna zette hij zijn theologiestudie voort aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. In juni 1972 slaagde hij cum laude voor 
het doktoraal examen theologie (pastoraaltheologia, afstudeerrich
ting kerkopbouw) met een skriptie over het Pastoraal Plan Binnen
stad en de r.k. Citykerk Amsterdam. Voorts was hij werkzaam als 
konsulent voor de pastorale opbouw in de stad Tilburg. Vanaf mei 
1976 is hij staflid van het vormingscentrum Oud Poelgeest voor het 
werkveld levensbeschouwing en kerkelijke vernieuwing. 



bij het Proefschrift: PLANNING VAN KERKELIJKE VERNIEUWING. 

1. Het Pastoraal Plan Binnenstad en de opbouw van de r.k. 
Citykerk Amsterdam hebben een dubbel doel: 
een interne sanering van de kerkelijke organisatie 
ën een nieuwe oriëntatie op de amsterdamse city. 
Door de kombinatie van twee zo verschillende doelen 
wordt geen van beide voldoende nagestreefd, laat staan 
gerealiseerd. 

2. Planning staat in het spanningsveld van het wenselijke 
en het mogelijke; ze tracht de gegeven situatie om te 
vormen in de richting die door de konkrete utopie wordt 
aangegeven. 

3. Profetische Planning vereist de samenwerking van de yogi 
en de commissaris. 
(zie: Fortmann 1970,31-39) 

4. Kerkvernieuwing beoogt een dynamische 'verkerkelijking' 
van het charisma. 

5. Het is kenmerkend, dat de amsterdamse Citykerk "experi
ment van de bisschop van Haarlem" genoemd wordt, en niet 
"experiment van de bevrijding Gods". 

6. Een landelijk verband van christelijke basisgroepen en 
van kritische gemeenten is zeer gewenst. Het zal evenwel 
gedragen moeten worden door een onderlinge konsensus over 
de konkrete profetieën die deze groepen willen verwerke
lijken. 

7. Het lijkt niet toevallig, dat de nederlandse katholieken 
ten tijde van de verhinderde volkskerk hun missionair 
elan op de missiegebieden hebben gericht, en dat ten tij
de van de beheerste kerk hun aandacht uitgaat naar de 
kerkelijke basisgroepen in de derde wereld. 
Sociaal-religieus onderzoek is gewenst om aan het licht 
te brengen of hieraan gelijkgeaarde frustraties ten grond
slag liggen. 
(voor: verhinderde volkskerk, zie Schreuder 1966; 
voor: beheerste kerk, zie Goddijn 1973.) 

8. Het CDA vertegenwoordigt een van de vele opvattingen over 
wat christelijk en demokratisch is. Daarom is het beter 
niet van hét CDA, maar van 'n CDA te spreken. 



9. 'De kernwapens moeten de wereld uit; om te beginnen uit 
Nederland' is een even goede als behartigenswaardige 
konkretisering van de utopie van wereldvrede. 

10. Veel (kerkelijk) opbouwwerk bestaat bij gratie van niet-
demokratisch en hierarchisch funktionerende bestuurders. 

11. De regionalisering van het vormingswerk, ook van het in-
ternaatswerk, dient bevorderd te worden. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van de kritische en vernieuwende 
funktie die het vormingswerk in de maatschappij kan en 
moet hebben. 

12. Met het schrijven van een proefschrift is het als met het 
roken van een pijp: je moet er aan blijven trekken, anders 
gaat het vuur er uit; maar ook weer niet te hard, want dan 
smaakt het bitter; je moet er één hand voor vrij hebben en 
er de nodige rust voor vinden; maar bovenal: het is heel 
gezond er definitief mee op te houden. 

Jan Commissaris. 






