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Inleiding 

Deze studie ncht zich op de problematiek waann het godsdienstonderwijs in 
scholen voor V W.O. en H A V.O., in het bijzonder in de hogere klassen, thans 
verkeert. Dat deze problematiek een complex karakter vertoont, zal ieder die 
enigszins op de hoogte is van de veranderingsprocessen m het schoolonderwijs en 
in godsdienst en kerk, kunnen bevestigen Zij heeft betrekking op doel en 
inhoud van de schoolkatechese, op de relatie met kerk en samenleving, op de 
verhouding met theologie en sociale wetenschappen, op de betrekkingen tussen 
openbaring en ervaring, op de relevantie van met-chnstelijke en met-gods-
dienstige wereld- en levensbeschouwingen, op de grenzen tussen vorming en 
indoctrinatie enz 

In dit veld van problemen nu kan men onderscheid maken tussen vraag
stukken die betrekking hebben op de structurele zijde en vraagstukken die be
trekking hebben op de proceszijde van de schoolkatechese Tot het eerste type 
behoort behalve de bestuurlijke, de financiële, de organisatorische, de admini
stratieve, de bouwkundige en de juridische problematiek, ook die betreffende 
het leerplan. Tot het tweede type behoren vragen betreffende het onderwijsleer
proces als interactieproces tussen leraar en leerlingen en de leerlingen onderling, 
de behandeling van weerstanden, de uitoefening van leiderschap door de leraar, 
het hanteren van voor de leerlingen onduidelijke doeleinden, de sensitiviteit van 
de leraar voor eigen gevoelens van angst, onzekerheid en schuld enz 

Deze studie nu stelt zich ten doel een aantal vragen die verband houden met 
het leerplan van de schoolkatechese, in hun onderlinge samenhang te verhelderen 
en op basis daarvan een model van katechetische programmering te ont
werpen (1) Dit betekent deze studie ontwikkelt een theorie en een daaruit afte 
leiden model van katechetische programmering, zodat systematisch wordt ver
helderd met het oog waarop, wat, hoe en met behulp van welke instrumenten 
van beoordeling onderwezen wordt, resp dient te worden Anders gezegd het 
gaat om de formulering en de theoretisch verantwoorde ordening van entena 
waaraan de programmering van het godsdienstonderwijs, welke in de samen
stelling van katechetische units tot uitdrukking komt, dient te voldoen 

Deze theonevorming beoogt een tweeledig doel Op de eerste plaats is zij 
gericht op de ontwikkeling van een begnppelijk referentiekader, d ι van een 
logisch samenhangend geheel van zo duidelijk mogelijk bepaalde begnppen Wij 
menen dat dit van belang is, daar uiteenzettingen en discussies betreffende de 
schoolkatechese vaak ernstig te lilden hebben van de vaagheid of van wat men 
wel de 'onbepaaldheidszone' van de begrippen noemt (2) Voorbeelden zijn 
ervaring, methode, verkondiging, kerkvorming, katechetisch proces, inzicht, 
leren, attitudinale vorming, geloofsontwikkeling De term 'katechetisch proces' 
kan bijvoorbeeld duiden op het religieus ontwikkelingsproces in de leerling met 
het oog op zijn persoonlijke identiteit, op het katechetisch groepsgebeuren als 
communicatieproces tussen leraar en leerlingen en de leerlingen onderling en op 
het onderwijsleerproces dat gericht is op het bereiken der katechetische doelen 
Op de tweede plaats is de theorievorming in deze studie erop gericht de reflexie 
zoveel mogelijk in verband te brengen met de empinsche werkelijkheid Dit bete
kent niet dat de empirische bewijslast op haar rust, maar wel dat ζη de wijze expli
ceert waarop toetsbare hypothesen en voorspellingen kunnen worden afgeleid 
Daardoor worden andere onderzoekers in de gelegenheid gesteld op de theorie 

1 



empirisch voort te bouwen (3). M.η. hoofdstuk V van deze studie vervult deze 
functie van explicitering. 

Na deze algemene aanduiding van het onderwerp en het doel van deze studie, 
wijzen we omwille van de duidelijkheid op een tweetal zaken. 

Vooreerst: het gaat in deze studie om een theorie van de programmering van 
het onderwijs in de christelijke godsdienst. Deze omschrijving is tegelijk inclusief 
en exclusief. Ze is inclusief voorzover zij betrekking heeft op de christelijke 
godsdienst, zoals deze in haar grote tradities tot uitdrukking komt. Dit betekent 
dat deze studie uitgaat van de vooronderstelling dat het godsdienstonderwijs op 
scholen voor V.W.O. en H.A.V.O., in het bijzonder in de hogere klassen, de 
confessionele grenzen, ook organisatorisch, overstijgt en a.h.w. als Ongedeeld 
onderwijs in de christelijke godsdienst' plaatsvindt. Hierin is het oecumenisch 
uitgangspunt van deze studie gelegen. Deze stellingname gedoogt niet alleen, 
maar impliceert ook dat de eigen accenten van de verschillende, grote christelijke 
tradities voldoende duidelijk aan de orde worden gesteld. Vervolgens ligt het, 
ook oecumenisch gezien, voor de hand dat men in concreto aan een bepaalde 
christelijke traditie, althans gedurende een langere periode, meer aandacht zal 
willen besteden dan aan de andere, zonder overigens de behandeling van deze 
laatste tot een minimum te reduceren. Deze studie bevat een exclusief karakter 
voorzover ze zich tot de christelijke godsdienst beperkt. Haar onderwerp is dus 
niet het onderwijs in de verschillende godsdienstige of niet-godsdienstige levens-
en wereldbeschouwingen in aansluiting op 's mensen zinvraag. Dit betekent 
natuurlijk niet dat er geen aandacht wordt besteed aan het geestelijk en religieus 
pluralisme van thans. Het christendom wordt er immers op belangrijke wijze 
door bepaald. Hiervoor zal dan ook op verschillende plaatsen de aandacht van de 
lezer worden gevraagd. Ondertussen blijkt de terminologie ter aanduiding van het 
onderwijs in de christelijke godsdienst in schoolverband geen eenvoudige zaak. 
Tot nu toe hebben wij de termen 'schoolkatechese' en 'godsdienstonderwijs' 
gebezigd. Het voordeel van de eerste term is dat zij omtrent het verband met de 
christelijke godsdienst niet kan worden misverstaan. Het nadeel is dat zij, on
danks de samenstelling 'schoolkatechese', onwillekeurig in het verlengde van de 
kerkelijke katechese kan worden gezien. Dit bezwaar heeft de tweede term niet, 
hoewel deze term niet wijst op het feit dat het onderwijs in schoolverband 
plaatsvindt. De ontoereikendheid van de tweede term echter houdt vooral ver
band met het feit dat het woord 'godsdienst' in de samenstelling 'godsdienst
onderwijs' naar een bredere horizon verwijst dan naar het onderwijs in de christe
lijke godsdienst, ook al worden deze twee in de praktijk zeer vaak geïdentifi
ceerd. Terwille van de overzichtelijkheid gaan wij hier niet verder in op de vele 
andere termen die ter aanduiding van het onderwijs in de (christelijke) gods
dienst worden gebezigd (4). Wij stellen eenvoudigweg vast dat wanneer in déze 
studie de substantieven 'schoolkatechese', 'godsdienstonderwijs' en ook 'kate
chese' en 'katecheet' zonder meer, het adjectief 'katechetisch' en de aanduiding 
van de wetenschappelijke discipline 'katechetiek' worden gehanteerd, zij alle, 
zonder nadere specificatie, betrekking hebben op het onderwijs in de christelijke 
godsdienst op scholen voor V.W.O. en H.A.V.O., in het bijzonder de hogere 
klassen. In dit verband duidt de term 'theologie' op de wetenschappelijke zelf
interpretatie van het christendom en staat zij voor 'christelijke theologie'. 

Op de tweede plaats: het is van belang aan te geven welk schoolverband deze 
studie op het oog heeft. Het onderscheid tussen de openbare en de bijzondere 
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school legt immers veel gewicht in de schaal als het gaat om de programmering 
van het godsdienstonderwijs. Om een aantal redenen, die wij nog kort zullen 
aanduiden, kiezen wij als uitgangspunt van deze studie een schoolverband dat 
boven de traditionele tweedeling van de openbare en de bijzondere school uit
gaat: het tertium waarvan oud-staatssecretaris Schelfhout de pleitbezorger is (5). 
Het tertium wijst enerzijds de principiële neutraliteit af van de openbare school. 
Het wijst anderzijds het onderscheid af in levens- en wereldbeschouwelijke 
richting per school. Tertium datur. Zijn grondslag is gelegen in het samen
werkingsverband van allen die zich bij welke wereld- en levensbeschouwing, resp. 
godsdienst dan ook betrokken weten. Het neemt de wereld- en levensbeschouwe
lijke, resp. godsdienstige vorming in zijn doelstelling op. Het bevat een bestuurs
structuur waarin o.a. overheid en vertegenwoordigers van de betreffende geeste
lijke groeperingen paritair zijn vertegenwoordigd (6). De reden voor de keuze van 
het tertium als uitgangspunt van deze studie, is allereerst hierin gelegen dat het 
beantwoordt aan het geestelijk pluralisme van de huidige samenleving. De be
wustwording van dit pluralisme impliceert vanzelfsprekend de opgave jonge 
mensen tijdig op dit diep ingrijpende verschijnsel voor te bereiden. Op de tweede 
plaats kan men een toenemende behoefte constateren naar een alternatief 
schooltype naast de bijzondere, resp. confessionele school en de openbare 
school: de zgn. open school of samenwerkingsschool (7). Op de derde plaats zijn 
de praktische omstandigheden, zoals het aantal leerlingen, de (wenselijke) 
grootte van de school, de investeringsmiddelen etc, vaak van dien aard dat de 
oprichting van afzonderlijke scholen op grond van levensbeschouwelijke, resp. 
godsdienstige eigenheid onverantwoord, c.q. onmogelijk is (8). 
In zulk een tertium hoort het godsdienstonderwijs thuis in de sectie die men met 
de algemene term 'geestelijke stromingen' kan aanduiden. Deze sectie heeft tot 
taak het onderwijs te verzorgen in een gedifferentieerd aantal van de belang
rijkste godsdienstige en niet-godsdienstige geestelijke stromingen, waaruit de leer
ling, al of niet in overleg met de ouders, per jaar of althans per grotere onderwijs-
eenheid verplicht een keuze maakt (9). De hypothese lijkt gewettigd dat zulk een 
structuur beantwoordt aan de behoeften van de leerlingen, hetgeen niet weinig 
zou bijdragen tot de positieve ontwikkeling van hun motivatie in dezen (10). Een 
tweede voordeel is hierin gelegen dat deze structuur het godsdienstonderwijs 
weer in staat zou stellen alle aandacht aan het onderwijs in de christelijke gods
dienst te besteden, waarmee een einde zou komen aan de soms grenzeloze ver
ruiming van doel en inhoud, en daarmee aan de chronische uitholling van dit vak. 
Op deze wijze kan het ontzuilingsproces, hoe paradoxaal dat wellicht moge 
klinken, bijdragen tot het hervinden van de godsdienstige en christelijke identi
teit van het godsdienstonderwijs (11). Een derde voordeel heeft hierop be
trekking dat de onderwijskundige implikaties van het godsdienstonderwijs duide
lijk kunnen worden onderscheiden van allerlei, o.i. vaak vertroebelende aspecten, 
die de confessionaliteit van het godsdienstonderwijs in de bijzondere school 
aankleven. Immers, vanuit de gesitueerdheid van het godsdienstonderwijs in het 
'open' tertium kan de vraag wat de school als schóól kan, mag en moet t.a.v. de 
religieuze vorming zonder preliminaire stellingnamen worden onderzocht. Het 
godsdienstonderwijs in het tertium is immers geen onderwijs vanwege de kerken, 
maar een der verplichte keuzevakken uit de sectie geestelijke stromingen, be
horend tot het totale leerplan van de school. 

De opzet van deze studie is als volgt. 
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In hoofdstuk I wordt het vraagstuk aan de orde gesteld aan welk wetenschapsge
bied een theorie van katechetische leerplanontwikkeling haar voornaamste in
zichten ontleent. Het antwoord op deze vraag luidt dat de theologie en de 
onderwijskunde ieder afzonderlijk onvoldoende basis verschaffen voor de 
vorming van zulk een theorie, tenzij zij in een complementaire benadering 
eikaars tekorten aanvullen. 
Omdat gekozen wordt voor een complementaire benadering, waarin de onder
wijskunde voorop gaat, volgt in hoofdstuk II een onderwijskundige analyse van 
de programmering van het godsdienstonderwijs. Deze benadering mondt uit in de 
conclusie dat het algemene doel van het godsdienstonderwijs gelegen is in de 
vorming van het denken en de ontwikkeling van actieve openheid m.b.t. het 
christendom, d.m.v. de begrippen der theologie en hun combinaties. 
Hoofdstuk III bouwt op hoofdstuk II voort, omdat het handelt over de theologie 
als de inhoud van de schoolkatechese, een implicatie van de onderwijskundige 
theorie van het vorige hoofdstuk. Het besteedt aandacht aan object en methoden 
der theologie en trekt daaruit de consequenties voor de inhoud van de school
katechese. 
Hoofdstuk IV bevat de praktisch-theologische bezinning op een aantal inzichten 
dat de twee vorige hoofdstukken hebben opgeleverd. Hoewel het godsdienst
onderwijs het naderbijkomen van God niet ten doel heeft, bevat het daartoe wel 
de intrinsieke tendens, gericht als het is op persoonlijke communicatie, waarin 
Gods heilvolle aanwezigheid 'ter sprake' komt. Met behulp van de theologische 
begrippen verkondiging, kerkvorming en geloven wordt deze intrinsieke tendens 
van het godsdienstonderwijs uitgewerkt. 
Hoofdstuk V vat de verworven inzichten samen en verheldert ze in hun onder
linge samenhang. Daarmee komt de complementariteit van onderwijskunde en 
theologie tot uitdrukking. Niet alleen de onderwijskundige benadering van de 
schoolkatechese, doch ook de analyse van de theologie als inhoud van de kate-
chese en tenslotte ook de praktisch-theologische bezinning omtrent verkondi
ging, kerkvorming en geloven, verschaffen even zo vele, elkaar aanvullende 
criteria volgens welke de programmering van de schoolkatechese dient te ge
schieden. De ordening van deze samenvatting is gericht op de ontwikkeling van 
een model van katechetische programmering. 
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Hoofdstuk I Naar een theorie van katechetische leerplanontwikkeling 

In dit hoofdstuk gaat het om de vraag aan welke wetenschap of aan welke 
combinatie van wetenschappen de elementen van een theorie van katechetische 
leerplanontwikkeling dienen te worden ontleend. In het kader van deze studie 
die handelt over de programmering van het onderwijs in de christelijke gods
dienst in schoolverband, komen zowel de theologie als de onderwijskunde in 
aanmerking. Onder theologie verstaan we, in een voorlopige aanduiding (1), de 
kritisch verantwoorde, methodisch geleide en systematisch geordende kennis om
trent het geloofsverstaan van de kerk als christengemeenschap. Onder onderwijs
kunde verstaan we het samenhangend geheel van empirisch geverifieerde of 
althans verifieerbare uitspraken betreffende de structuren en processen van het 
onderwijs, waartoe de inzichten van de wetenschappen die het onderwijs tot 
focus hebben, met elkaar in verband worden gebracht en geordend (2). 

De eerste paragraaf heeft betrekking op de vraag of de theologie over vol
doende termen beschikt voor de vorming van een theorie van katechetische 
leerplanontwikkeling. De tweede paragraaf onderzoekt de onderwijskunde op dit 
punt. In het licht van de conclusies van beide paragrafen besteedt de derde 
paragraaf aandacht aan de draagwijdte en de concrete uitwerking van een com
plementaire benadering van theologie en onderwijskunde. 

In de eerste twee paragrafen kiezen we ter verheldering van de verhouding 
tussen katechetische leerplanontwikkeling, theologie en onderwijskunde een aan
tal voorbeelden uit de geschiedenis van de duitse katholieke katechese en kate-
chetiek vanaf de Verlichting. In deze periode kan men de volgende vormen van 
katechese onderscheiden: de katechese van de Verlichting (18de eeuw), de kate
chese volgens de inspiratie van de Tübinger Schule (eerste helft 19de eeuw), de 
neoscholastieke katechese (tweede helft 19de eeuw), de Münchener Methode 
(sedert het begin van de 20ste eeuw), de kerugmatische katechese (sedert de 
dertiger-veertiger jaren), de bijbelkatechese (sedert de zestiger jaren) en de 
recente ervaringskatechese. Het motief van deze keuze is gelegen in het feit dat 
de nederlandse katechese tot voor kort, in wisselende intensiteit, door de ont
wikkelingen in Duitsland is bepaald (3). In de eerste paragraaf gaat het om 
voorbeelden die aangeven welke theologische benaderingen welke onderwijs
kundige vragen oproepen. In de tweede paragraaf, welke zich beperkt tot de 
diepgaand door de didaktiek (4) beïnvloede Münchener Methode, gaat het er om 
te achterhalen welke didaktische benaderingen welke theologische vragen op
roepen. Voor de beschrijving van deze voorbeelden verwijzen wij naar de in
leiding op deze studie, waar wij hebben gesteld dat een theorie van katechetische 
leerplanontwikkeling en een daaruit af te leiden model van katechetische 
programmering aangeven met welk oogmerk, wat, hoe en met behulp van welke 
instrumenten van beoordeling onderwezen wordt, resp. dient te worden. M.a.w.: 
het gaat om de doelstelling, de inhoud, de methode, de toetsing en evaluatie (5) 
van de schoolkatechese als aspecten van katechetische programmering. 

Wij menen dat deze ordening, aan de hand waarvan wij de verschillende 
katechesevormen aan de orde zullen stellen, in de geschiedenis zelf van de kate
chese en de katechetiek geïmpliceerd ligt. Ook al doet deze ordening in bepaalde 
moderne onderwijskundige kringen bijzonder opgeld, en oefent zij als zodanig 
ook invloed uit o.a. op de ontleding van de probleemstelling van het onderhavige 
hoofdstuk, toch menen wij dat de genoemde elementen van deze ordening in de 
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verschillende katechesevormen in wisselende gestalte en met een wisselend 
accent vervat liggen. Dit kan met een enkel voorbeeld worden aangegeven. Alle 
katechesevormen gaan uit van een doelstelling van de katechese, zij het soms in 
een zeer algemene en bondige formulering. De Tübinger katechese b.v., welke in 
Hirscher zijn belangrijkste representant vindt, gaat, evenals de kerugmatische 
katechese, uitvoerig op het vraagstuk van de doelstelling in; de Münchener 
Methode laat zich wel niet onbetuigd in dezen, maar schenkt aan het vraagstuk 
toch relatief weinig aandacht. De bepaling van de inhoud van de katechese wordt 
in alle katechesevormen zeer uitvoerig aan de orde gesteld. Ook het vraagstuk 
van de methode ondervindt in alle vormen van katechese een gerichte behande
ling, hoewel er op dit punt ook verschillen te constateren zijn. De kerugmatische 
katechese b.v. formuleert een aantal methodische richtlijnen, welke zij bij voor
keur uit de inhoud van de katechese afleidt, terwijl de Münchener Methode een 
uitgewerkte didactische methodiek te zien geeft. Ook de ervaringskatechese be
steedt aan het methodisch aspect ruime aandacht. De elementen toetsing en 
evaluatie vinden, voorzover ze niet in het kader van de doelstelling aan de orde 
worden gesteld, behalve in de Katechetik van Hirscher en in de ervarings
katechese relatief weinig vermelding. Dit betekent niet dat deze elementen af
wezig waren. Integendeel: de katechismuskatechese welke alle katechesevormen 
tot en met de kerugmatische katechese in wisselende mate heeft bepaald, was 
zozeer gebaseerd op het reproduceren van de antwoorden op de geprecodeerde 
katechismusvragen, dat het 'overhoren' als methode van beoordeling geen nadere 
toelichting of motivering behoefde. 

In de eerste twee paragrafen nu zullen wij de genoemde katechesevormen 
bespreken en beoordelen aan de hand van de genoemde ordening van leerplan
elementen. Hoewel zowel de theologie als de onderwijskunde op ieder van deze 
katechesevormen van invloed zijn geweest, kan men zeggen dat sommige kate
chesevormen of sommige elementen van een bepaalde katechesevorm meer door 
de theologie dan door de onderwijskunde werden bepaald en omgekeerd. Wij 
zullen nu nagaan inhoever de grotere invloed die resp. door de theologie dan wel 
door de onderwijskunde werd uitgeoefend, nadelige gevolgen heeft gehad voor 
de programmering van de schoolkatechese. Hiermede begeven we ons wel op het 
terrein van de historische beoordeling, de doelstelling van onze uiteenzetting 
echter is van systematische aard. Dit wil zeggen, enerzijds, dat wij geen histo
rische volledigheid en gedetailleerdheid nastreven en anderzijds dat de gekozen 
perioden uit de historische katechetiek in deze opzet fungeren als illustratieve 
voorbeelden van de systematische verheldering van onze stelling betreffende de 
noodzaak van complementariteit van theologie en onderwijskunde inzake kate
chetische leerplanontwikkeling. 

PARAGRAAF 1. THEOLOGIE EN KATECHETISCHE LEERPLAN
ONTWIKKELING 

In deze paragraaf beschrijven we een aantal voorbeelden uit de moderne ge
schiedenis van de katechese en de katechetiek die betrekking hebben op de 
afleiding van richtlijnen van katechetische programmering uit de theologie. Ver
volgens geven we aan waarom zulk een afleiding niet voldoet. 
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Doelstelling 

De moderne geschiedenis van de katechese en de katechetiek vertoont een 
interessant beeld m.b.t. de wijze waarop de theologie de doelstelling van de 
katechese bepaalt en heeft bepaald. Ten tijde van de theologie van de Verlichting 
was de gelijkvormigheid aan de religieus-zedelijk hooggestemde persoonlijkheid 
van de mens Jezus het oogmerk van het godsdienstonderwijs (6). In de geest van 
de Tübinger Schule was het de gemeenschap van de gelovigen met de God en 
Vader van Jezus Christus in het Rijk Gods, die als de terminus ad quern van de 
katechese functioneerde (7). De neoscholastieke katechese en katechetiek zagen 
het als hun opgave de leerlingen te vormen in een geest van volgzaamheid en 
gehoorzaamheid m.b.t. de uitspraken van een onfeilbaar geacht kerkelijk leerge
zag en hen de geloofscode zo scherp mogelijk in te prenten. Deze katechismus-
katechese was van een 'fast soldatisch anmutende Konsequenz' (8). De kerug-
matische benadering van de katechese doelde op de verkondiging van de heils
daden Gods in de geschiedenis; het christendom werd als de blijde boodschap 
verkondigd (9). De meest recente periode van de geschiedenis, die van de 
ervaringskatechese, is gericht op de gelovige duiding en verheldering van de 
ervaringen van de leerlingen en formuleert daarmee een doelstelling die haar 
oorsprong vindt in een theologie over de verhouding tussen openbaring en 
ervaring (10). De bezwaren die men tegen bepaalde aspecten van deze ervarings
katechese inbrengt, komen voort uit nieuwe ontwikkelingen in de theologie: de 
ervaringskatechese zou de gevaren van 'privatisering' van het evangelie over het 
hoofd zien en te weinig aandacht besteden aan de eschatologische en politieke 
dimensie van de katechese (11). Bepaalde theologische tractaten hebben vaak de 
hele geschiedenis dóór invloed op de doelstellingen van de katechese uit
geoefend. Dit geldt b.v. van de ecclesiologie als theologische theorie over de 
verhouding tussen kerk en wereld. Deze heeft, waarschijnlijk meer impliciet dan 
expliciet, ten tijde van de Neoscholastiek veel bijgedragen tot de sfeer en de 
drijfkracht van de neoscholastieke katechese. De kerk verstond zichzelf toen als 
een gesloten en van de wereld geïsoleerd bolwerk (12); de katechese functioneer
de als een instrument dat de jeugd de eeuwige leer van de kerk op uniforme wijze 
inprent en haar tegen de aanvallen van buitenaf veilig stelt (13). De moderne 
ecclesiologie, zoals die nu althans als implicatie van de politieke theologie tot 
uitdrukking komt, vertoont een geheel ander beeld. De kerk heeft de opdracht te 
functioneren als katalysator van de emancipatiegeschiedenis (14). De katechese 
draagt daartoe bij door de politieke bewustwording in het licht van het evangelie 
te bevorderen (15). Ook de tractaten van de theologie van het woord Gods en de 
verkondiging (16), van de geloofsdaad (17), van de theologische antropo
logie (18), van de theologische hermeneutiek (19), van het sacrament van doop
sel en vormsel, van het katechumenaat (20) enz. hebben gedurende langere of 
kortere tijd gefunctioneerd als de premissen waaruit de doeleinden van de kate
chese werden afgeleid. 

Inhoud 

Evenals de doelstelling is ook de inhoud van de katechese in de moderne ge
schiedenis vaak min of meer aan de theologie ontleend. Dat geldt niet alleen voor 
de reeds genoemde neoscholastieke katechismuskatechese, maar ook voor de 
daarop volgende Münchener Methode, die sedert het begin van deze eeuw het 
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godsdienstonderwijs heeft bepaald Ook in de/e laatste periode, die gekenmerkt 
wordt door een belangrijke methodisch-didautische vernieuwing, leverde de neo-
scholastieke theologie de onderwerpen en de stofbehandeling van de kate-
uhesc(21) bven/o ontleende de kerugmatische katediesc haar inhoud aan de 
toenmalige kerugmatische theologie Hierbij dienen wc echter aan te tekenen dat 
deze theologie ¿ith aanvankeli|k tegenover de 7gn academische theologie op
stelde, omdat het deze laatste ontbrak aan voldoende ruimte om de heilswaarde 
van het evangelie voor de moderne mens aan het licht te brengen Later evenwel 
heeft /ij de/e controversiële opstelling laten varen en /ich de verheldering van de 
kerugmatische dimensie van alle theologie tot taak gesteld (22) Ook de daarop 
volgende bijbclkatcchcsc, welke alle aandacht besteedt aan de exegetisch verant 
woorde uitleg van de bijbeltekst, put haar inhoud uit theologische disciplines de 
exegese en de theologie van het ОТ en \ Τ (23) In aansluiting bij de crvarings 
wereld van de leerlingen ruimen ook bepaalde stromingen binnen de ervarings-
katechesc plaats in voor de omgang met de bijbel welke rechtstreeks is gerela
teerd aan de theologische be/inning op de bijbel (24) 

Methode 

Ook de vragen, die met het methodisch aspect van de katechese verband houden, 
worden vaak met behulp van theologische inzichten beantwoord In het alge
meen kan men /eggen dat de methodische richtlijnen voor de katechese in zulke 
gevallen in de theologie als inhoud van de katechese geïmpliceerd zijn In de 
ncoscholastiekc katechese volstond b ν de tekstverklarendc methode Omdat de 
katechismustekst rechtstreeks werd ontleend aan de neoscholastieke theologie 
die op haai beurt met het depositum fidci werd geïdentificeerd (25), kwamen 
alleen de gehoorzame aanvaarding en erkenning van de katechismustekst en 
nauwelijks het gesprek en de discussie in aanmerking Met betrekking tot de 
zelfwerk/aamheidsmethoden kan men zelfs nog theologisch gemotiveerde terug
houdendheid signaleren tol aan het einde van de eerste helft van deze eeuw 
Gerenommeerde handboekschrijvers als Pfliegler en Jungmann achten het ge
bruik van zelfontdekkingsmethoden t a v de inhoud van de openbaring theolo
gisch onverantwoord Dit geldt h ι met voor b ν de zedenleer, de praeambula 
fidei, de liturgie en de kerkgeschiedenis (26) Een ander voorbeeld van de nauwe 
band tussen theologie en het methodisch aspect van de katechese levert de 
kerugmatische katechese De ordening van de stof dient volgens deze vorm van 
katechese gericht te zijn op de structuur van het symbolum en de organische 
plaats van de sacramenten en de zedenleer daarin De zedenleer dient vanuit haar 
dogmatische basis aan de orde te worden gesteld en de sacramenten vanuit de 
behandeling van het ecclesiologisch artikel van het symbolum (27) Dit is ook de 
opzet van de beroemde 'katholische Katechismus der Bistumer Deutschlands' 
van 1955 (28), zij het dat de concretisering van deze opzet niet aan ieders 
verlangen beantwoordde (29) ben andere karakteristiek van de kerugmatische 
katechese heeft betrekking op de prioriteit van het verkondigend optreden van 
de leraar boven het methodisch aspect van de katechetische programmering Het 
gaat immers om de kracht van het woord Gods in het persoonlijk getuigenis van 
de katecheet, de vragen betreffende de methodiek zijn daaraan onder
geschikt (30) De bijbelkatechese ontleent haar methodische richtlijnen vaak aan 
theologische inzichten omtrent het woord Gods en de literaire structuur der 
bijbelse geschriften Zo kan men wijzen op het bijna klassieke dispuut omtrent 
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de vraag welke werkwijze de beste is: de directe methode die de nadruk legt op 
de spontane en belevingsgerichte omgang met het betreffende bijbelverhaal of de 
indirecte methode die meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van kennis en 
begrip t.a.v. de betekenis en de kontekst van het bijbelverhaal, welke laatste 
methode aanvankelijk, vanwege de aanwezigheid van traditionele voorstellingen 
in de leerling, een zekere vervreemding in de hand werkt, maar op den duur tot 
een gevoel van vertrouwdheid bijdraagt (31). Anderen pleiten voor voldoende 
aandacht voor de taalvorm van het betreffende bijbelverhaal als de toegangsweg 
tot het verstaan ervan (32). 

Toetsing en evaluatie 

Geheel in overeenstemming met de neoscholastieke theologie hechtte de neo-
scholastieke katechese veel waarde aan het overhoren als een middel ter beoorde
ling van het letterlijk kunnen reproduceren van de katechismustekst. De vraag-
en antwoordkatechismus, waarvan de wortels teruggaan tot het dooponderwijs in 
de oude kerk, het onderwijs aan de peten en de afname van de biecht in de 
Middeleeuwen, gaf daartoe, sinds haar verschijnen ten tijde van de Reformatie, 
ook alle aanleiding. Het is niet verwonderlijk dat in deze tijd van contrarefor-
matorische theologie veel belang aan het memoriseren van de officiële leer van de 
kerk werd toegekend. Een van de bezwaren tegen de vraag- en antwoord
katechismus en tegelijk een van de motieven voor de invoering van de zgn. 
leerstukkatechismus, welke de stof in thematische leseenheden indeelt en deze in 
een aaneengesloten tekst presenteert, is gelegen in het feit dat de traditionele 
katechismusvorm leidt tot louter 'Wortwissen' en daarmee tot verbalisme (33). 
M.n. de katecheticus Hirscher heeft tegen het louter grammatikaal examineren 
van de katechismusantwoorden protest aangetekend (34). Ook dat is niet ver
wonderlijk wanneer men zich het doel van de Tübinger katechese herinnert: de 
gemeenschap van het rijk van God in de eenheid met Jezus Christus in de liefde 
van de Geest (35). Het memoriseren heeft hierin alleen een plaats, wanneer de te 
reproduceren teksten, bij voorkeur teksten uit de bijbel en uit kerkliederen (!), 
voor het verstand en het hart van de leerling toegankelijk zijn (36). Veel invloed 
heeft Hirscher niet uitgeoefend. Zijn beide katechismussen van 1842 en 1845 
werden in het bisdom Freiburg, waartoe hij behoorde, spoedig na zijn dood in 
1865 door de katechismussen van de neoscholastieke theoloog Deharbe ver
vangen (37), welke laatste inmiddels hun zegetocht in Duitsland en ver daar
buiten waren begonnen (38). Niet alleen de Münchener Methode ruimt nog een 
zekere plaats in voor het memoriseren en dus ook voor het overhoren (39), 
gebonden als deze katechesevorm is aan de neoscholastieke theologie, ook de 
kerugmatische katechese hecht er belang aan, althans getuige de reeds vermelde 
duitse katechismus van 1955, welke grosso modo volgens de Münchener 
Methode behandeld dient te worden (40). Met de ervaringskatechese vindt een 
ommekeer plaats. In deze katechesevorm, die de aansluiting van het evangelie 
aan de ervaringen van de hier en nu aanwezige groep leerlingen centraal stelt, 
wordt de inprenting van geloofswaarheden in het geheugen afgewezen; het gaat 
er veeleer om dat de leerlingen zich het in de katechese beleefde gelovige er
varingsproces lange tijd zullen 'heugen'. Het is van belang dat leerlingen leren 
omgaan met 'lievelingswoorden' welke de herinnering aan de aanwezigheid Gods 
in de ervaringen van mensen levend houden (41). Het 'overhoren' van geleerde 
katechismusantwoorden is daarvoor niet de geëigende methode; de toets van de 
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katechese is liet leven van de leerlingen ¿elf. Ook hier wordt het vraagstuk van de 
beoordeling van de katechese vanuit de theologie benaderd, i.e. vanuit de theo
logie van geschiedenis en heilsgeschiedenis, van openbaring, van geloof en er
varing (42) 

De ontoereikendheid van de theologie 

De vraag van deze paragraaf luidt of de theologie over voldoende termen be
schikt voor de ontwikkeling van een theorie en een daaruit af te leiden model 
van katechetische leerplanontwikkeling Liever dan deze vraag in ¿ijn algemeen
heid te beantwoorden, spitsen wij haar toe op de verschillende aspecten van 
katechetische leerplanontwikkeling 

De doehtellmg van de katechese laat zich, dat blijkt uit de geschetste katechese-
vormen, tot op /ekere hoogte /eer wel vanuit de theologie bepalen. Begrippen 
als de gemeenschap der gelovigen in het rijk Gods (Tübinger Schule), de ver
kondiging van de heilsdaden in de geschiedenis (kerugmatische katechese), be-
staanservanng in het licht van het geloof (ervarmgskatechese) geven immers, 
ieder op verschillende wijze, de algemene richting aan voor de weg die de kate-
cheet met zijn leerlingen dient te gaan. Katechetische leerplanontwikkeling 
echter heeft behalve aan algemene doelformuleringen, die een visie op het geheel 
van de katechese aanduiden, behoefte aan specifieke doelformuleringen, die con
creet aargeven wat een bepaalde katechetische unit of een klein aantal kate-
cheselessen beogen. Uiteenzettingen omtrent het belang en de wijze van de be
paling van specifieke doelstellingen zijn ons, behalve een enkele summiere aan
duiding in de eerste leerstap van de Munchener Methode (zie par. 2), uit de 
historische katechetiek met bekend. Dit heeft tot gevolg dat de doelbepalingen, 
die men in de toenmalige katechese en katechetiek opnam, niet de functie 
hebben vervuld, welke hun eigen is, η 1 richtingwijzer te zijn t.b ν de kleinere 
onderdelen van katechetische programmenng. Vanuit de moderne onderwijs
kunde nu kunnen we zeggen dat de specificiteit van doelstellingen o.a. afhangt 
van de mate waarin zij geformuleerd zijn in termen van leerlmgengedrag op een 
zo een/innig mogelijke wijze. Wij komen hierop nog uitvoerig terug (43). Wij 
stellen hier slechts vast dat de theologie zonder de bijdrage van de gedragsweten
schappen, i.e. de onderwijskunde, niet tot zulk een operationalisering van doel
stellingen in staat is. Ook vragen als welke doelstellingen moeten en kunnen 
worden nagestreefd en worden in feite nagestreefd, welke doelstellingen zijn juist 
en welke /ijn bereikt (44), is de theologie niet bij machte zonder nauwe samen
werking met de onderwijskunde op te lossen. 

De inhoud van de katechese valt volgens de boven geschetste katechesevormen 
wel tot op zekere hoogte van de theologie af te leiden Dit geldt overigens met 
voor alle katechesevormen even sterk. De kerugmatische katechese toonde zich 
immers aanvankelijk uiterst kritisch in dezen en de ervarmgskatechese bevat 
behalve een stroming, die minder afkerig is van de theologie als inhoud van de 
katechese, ook een stroming die zich daarvan distantieert (45). De katechese 
volgens de Tübinger Schule echter, de neoscholastieke katechese, de Munchener 
Methode, de latere kerugmatische katechese en de bijbelkatechese verbinden de 
inhoud van de katechese alle zeer nauw aan een of meer theologische disciplines. 
Toch doen zich ook hier vragen voor die niet door de theologie alléén kunnen 
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worden opgelost Het heeft b ν zin onderscheid te maken tussen de inhoud en 
de concrete stof van de katechese De inhoud wordt gevormd door het samen
hangend geheel van begrippen betreffende een bepaald thema of onderwerp, de 
concrete stof is het materiaal waarin de begrippen en hun combinaties zodanig 
worden uitgedrukt en geïllustreerd dat de leerling daardoor verbanden met de 
concrete werkelijkheid kan leggen en zich een concrete voorstelling kan vormen 
Niet alleen voor de criteria van de selectie van de inhoud, maar vooral voor die 
van de concrete stof is de katechetische leerplanontwikkeling op theologie en 
onderwijskunde beide aangewezen De reden daarvan is o a het ervaringsgehalte 
en de motivatiewaarde van concrete stof (46) Dit kan treffend worden geïllus
treerd door de wijze waarop de Munchener Methode en het Lrlebnis- en Arbeits-
underncht, die in zekere zin als de uitlopers van de Munchener Methode kunnen 
worden opgevat, allerlei stof, zoals verhalen, levensgeschiedenissen, afbeeldingen 
etc , van buiten de theologie en de bijbel in de katechese opnemen omwille van 
de ervaringsrijkdom en de motivatiewaarde van de katechese 

De methode van de katechese valt veel minder uit de theologie af te leiden In 
het algemeen kan men zeggen de herleiding van katechetische vraagstukken 
betreffende de methode tot de theologie alleen en de ontwikkeling van een 
katechetische methodenleer verhouden zich omgekeerd evenredig Hiermee 
wordt met beweerd dat de theologie in dezen geen relevantie zou bezitten, maar 
wordt gewezen op haar ontoereikendheid Dat het Christusmysterie zoals de 
kerugmatische katechese benadrukt, de weg vormt tot het verstaan van God en 
Zijn njk (47), is van grote betekenis voor de ordening van de inhoud, maar het 
zegt weinig voor de keuze van concrete stof en media Evenmin vermag de 
theologie van het geloof als een bepaalde wijze van bestaanservanng voldoende 
informatie te verschaffen omtrent de vraag bij welke interactievormen de voort
gang van de katechese als onderwijsleerproces op een bepaald moment het meest 
gebaat is 

Het aspect van toetsing en evaluatie van de katechese kan evenmin vanuit de 
theologie alleen worden benaderd Een van de vragen betreffende dit aspect 
houdt verband met het dilemma waarvoor de moderne geschiedenis van de kate-
chetiek en de katechese ons heeft geplaatst Dit dilemma bestaat hierin dat men 
tijdens de katecheseles ofwel de vaardigheid van letterlijk reproduceren meet en 
beoordeelt dan wel de 'werking' van de katechese aan het oordeel van de ge
schiedenis van 's mensen leven overlaat De onderwijskunde kan ons m η infor
meren omtrent het belang van die evaluatie die het niveau van het letterlijk 
memoriseren overstijgt en aan dat van de verdieping van de bestaanservanng 
voorafgaat (48) 

PARAGRAAF 2 ONDERWIJSKUNDE EN KATECHETISCHE LEER
PLANONTWIKKELING 

In deze paragraaf ontwikkelen we de vraag of de onderwijskunde voor de 
vorming van een theorie van katechetische leerplanontwikkeling toereikend is 
Daartoe geven we eerst een korte beschrijving van de Munchener Methode 
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Munchener Methode 

De ontwikkeling van de Munchener Methode moet worden gezien tegen de ach
tergrond van de situatie waarin het godsdienstonderwijs rond de eeuwwisseling 
verkeerde Vooreerst er heerste een grote ontevredenheid met betrekking tot de 
methodiek van de neoscholastieke katechismuskatechese, een methodiek die 
nauwelijks verder reikte dan de grammatikale ontleding van de katechismus 
tekst (49) Vele katecheten verlangden naar een vorm van katechese die de ver
staanbaarheid van het geloof van de kerk zou bevorderen en tot het hart van de 
leerling zou doordringen Op de tweede plaats was de aanwezigheid van het 
godsdienstonderwijs in de school in het geding Dit hield verband met het feit 
dat vele ontwikkelde burgers rond de eeuwwisseling, gekenmerkt als deze werd 
door een heilig optimisme in de menselijke vooruitgang, de godsdienst als een 
overleefde traditie beschouwden Bovendien waren vele politici er op gebrand de 
godsdienst uit het openbare leven, с q uit de school te verwijderen (50) Maar 
ook de aansluiting van het godsdienstonderwijs bij de didaktische vernieuwing 
van het schoolonderwijs zelf vormde een probleem De redevoering van de ka-
techeet Stieglitz, getiteld 'Zur Reform der Katechese' en gehouden voor de 
Munchener Katechetenverein in 1901, geeft dit bloemrijk weer 'Alle andere 
Unterrichtsfacher haben die Analyse langst aufgegeben, nur wir Katecheten 
marchieren noch m der alten schwerfall igen Rüstung daher und hantieren mit 
Waffen herum, die langst in der Rumpelkammer einen Ehrenplatz verdient hat
ten ( ), wie der Landsturm seligen und fröhlichen angedenkens ( ) Wir 
haben wirklich den Vorwurf der Inferiorität auf unseren Ureigensten Gebiete 
verdient Endlich ist es an der Zeit, dass wir alle aufstehen Wir haben lange 
genug geschlafen und sind so zum Spott der Padagogen geworden' (51) Nog van 
een heel andere kant was er sprake van een meer algemene pastorale proble
matiek De industrialisering had een dermate grote ontworteling van vele mensen 
tot gevolg gehad, dat de vertrouwde kaders van parochie en gemeente aanzienlijk 
aan betekenis hadden ingeboet voor de persoonlijke en sociale religieuze identi
ficatie De enige vorm van religieuze socialisatie die allengs overbleef, was de 
katechese op school, waardoor deze in het centrum van de pastorale aandacht 
kwam te staan (52) De kerk- en huiskatechese bereikten immers, ook voordat de 
schoolplicht en daarmee de schoolkatechese werden ingesteld, slechts een klein 
deel van de bevolking, dit ondanks de ijver en de sancties van geestelijke en 
profane overheid (53) 

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat men geleidelijk behoefte gevoelt 
aan de hulp van de didaktick Binnen de Munchener Katechetenverein komen 
dan ook allengs de theorieën van Pestalozzi, Rousseau, Comenius en vooral 
Herbart ter sprake In december 1894 - het tijdstip waarop volgens sommigen 
de geschiedenis van de Munchener Methode een aanvang neemt — komt men in 
de Munchener Katechetenverein geleidelijk tot de overtuiging dat de vooronder
stellingen van de didaktiek van Herbart weliswaar veelal dienen te worden afge
wezen, maar dat zijn praktisch-didaktische methodiek in hoge mate bruikbaar is 
Het is een historisch moment, want sindsdien is de band tussen de Munchener 
Katechetenverein en de leer der formele leerstappen van Herbart en zijn leerling 
Ziller een feit Vooral WiUmann heeft de vervanging van de memoriseer- en 
tekstverklarende methode door de induktieve of tekstontwikkelende methode, 
welke in de theorie van Herbart en Ziller geïmpliceerd lag, met succes bepleit De 
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term 'formeel' duidt er op dat ieder onderwijsleerproces, ongeacht de inhoud, 
bepaalde fasen dient af te leggen De reeks van formele leerstappen zoals zij naar 
een bewerking van de methodiek van Herbart en Ziller door Willmann kenmer
kend is voor de Munchener Methode, kan als volgt worden beschreven 
1 Voorbereiding het opwekken van de interesse, opfrissen van de voór-kenms 
en aangeven van het doel 
2. Presentatie Het aanschouwelijk presenteren van de stof door een verhaal, 
een beeld, een schilderij епг zodat deze voor de leerlingen gaat leven 
3. Verklaring het stellen van vragen en het op gang brengen van een leergesprek 
waardoor de leerlingen de verschillende momenten van het verhaal begrijpen en 
deze in een begripsomschrijving voor zichzelf kunnen vastleggen 
4 Samenvatting de verschillende kernmomenten met elkaar in verband bren
gen en in een groter kader plaatsen De betreffende vragen van de katechismus 
komen nu pas aan de orde 
5. Toepassing de begrepen stof Ieren toepassen op het eigen leven en deze 
inoefenen 

Belangrijke kenmerken van de Munchener Methode zijn het principe van de 
aanschouwelijkheid, de ontwikkelingsfase van de leerlingen als selectiekritenum 
van katechetische inhoud (54), de eenvoud in taalgebruik (55), het gebruik van 
bijbelverhalen in leerstap 2 en de nadruk op de alzijdige (dit is de meer dan 
mnemotechnische) religieuse ontwikkeling van de leerling 

De invloed van de Munchener Methode is zeer groot geweest Jungmann 
noemt haar nog in de derde druk van zijn handboek de klassieke vorm of min
stens toch de 'Normalform der Katechese' (56) Zij werd allereerst gebruikt in 
Duitsland en Oostenrijk en vervolgens in Italie, Ierland, Hongarije, de Slavische 
landen, Frankrijk, Amerika en ook in Nederland Zo werd b ν het theoretisch 
werk van Weber over de Munchener Methode reeds in 1907 in het nederlands 
vertaald (57), in 1911 verscheen een vertaling van de 'ausgeführte Katechesen' 
van Stieglitz, de verklaring van de nederlandse katechismus van De Kok en Van 
de Hengel (58) van 1913 baseert zich eveneens op de Munchener Methode In de 
missielanden vond de Munchener Methode verhoudingsgewijze vrij laat in
gang (59) 
De beroemde congressen en cursussen in München, Wenen en Salzburg tussen 
1905 en 1912 stonden geheel in het teken van de Munchener Methode De 
herziene uitgaven van de neoscholastieke katechismussen van Derharbe door o.a. 
Linden (1913) en Monnichs (1925) hebben evenzeer haar invloed ondergaan 
Men kan zelfs zeggen dat de didaktische opzet van de katechismus van 1955 voor 
een belangrijk deel op de principen van de Munchener Methode teruggaat. 

De ontoereikendheid van de onderwijskunde 

De vraag van deze paragraaf luidt of de onderwijskunde over voldoende termen 
beschikt voor de ontwikkeling van een theorie van katechetische leerplanontwik
keling. We spitsen deze vraag toe op de Munchener Methode die het meest intens 
door de toenmalige didaktiek is beïnvloed. 

De leiders van de Munchener Methodebeweging hebben meerdere malen aan
dacht geschonken aan de doelstelling van de katechese Voormannen als 
Stieglitz, Gottler, Willmann en Weber hebben herhaaldelijk betoogd dat het hen 
niet enkel te doen was om de kennis, maar vooral om de verstaanbaarheid van 
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het geloof van de kerk en om de groei van het geloof in het hart van de leer
ling (60). Toch is het opvallend dat de periode der Münchener Methode later als 
'formal-methodisch' wordt getypeerd, gevolgd door een periode die 'material-
kerygmatisch' wordt genoemd (61). Deze aanduiding wijst er op dat de hoofd
aandacht van de Münchener Methode uitging naar het methodisch-didactisch 
aspect van de katechese. Dit blijkt o.a. hieruit dat de algemene doelstellingen, die 
door de leiders van de beweging werden geformuleerd, op de samenstelling van 
katechetischc handboeken nauwelijks van invloed zijn geweest en de kateche
tische praktijk niet van intellektualisme hebben kunnen vrijwaren (62). Nu kan 
men uit eén voorbeeld uit de geschiedenis niet de konklusie trekken dat de 
bijdrage van de onderwijskunde in het algemeen blijkbaar meer gericht is op het 
methodisch-didaktisch aspect van de katechese dan op dat van de doelstelling. 
De moderne onderwijskunde b.v. legt juist zeer grote nadruk op het belang van 
de onderwijsdoelstellingen. Onderwijskundige theorievorming en onderzoek in 
dezen nemen gestaag in kwaliteit toe (63). Wel menen wij aan de beschrijving van 
de Münchener Methode de hypothese te kunnen ontlenen dat geringe aandacht 
voor de doelstelling van de katechese leidt tot het gevaar van intellektualis
me (64). Toegespitst op de theologische bezinning op de doelstelling van de 
katechese luidt onze hypothese — een hypothese die een historisch onderzoek 
ten zeerste waard zou zijn (65) — dat de aandacht voor de theologische aspecten 
van de doelstelling in het algemeen mede bijdraagt tot de vermindering van het 
gevaar van intellektualisme en tot de vermeerdering van de zorg voor de affec
tieve aspecten van de katechese. 

Behalve op het belang van theologische reflexie op de doelstelling van de 
katechese, wijzen wij ook op de noodzaak ervan. Dit kan als volgt worden 
verduidelijkt. In de inleiding op deze studie hebben wij de lezer reeds attent 
gemaakt op het feit dat een van de conclusies van het volgende hoofdstuk zal 
luiden dat het doel van de schoolkatechese o.i. is de vorming van het denken en 
de ontwikkeling van actieve openheid voor het christendom. Vanuit de onder
wijskunde heeft het zin de vraag te stellen welke de betekenis van deze doelstel
ling is. Deze vraag is onderwijskundig relevant, daar de antropologisch-pedago-
gische dimensie van het schoolonderwijs, waarnaar deze vraag heenwijst, mede 
tot het terrein van de onderwijskunde behoort (66). In dit terrein aangeland, is 
de onderwijskunde echter mede aangewezen op de theologische verheldering van 
deze vraag. Theologisch geïnterpreteerd luidt zij inhoeverre de schoolkatechese 
kan bijdragen tot de aanwezigheid Gods in het woord van de verkondiging; 
inhoeverre de schoolkatechese kan leiden tot de aanwezigheid Gods in de ge
meenschap van mensen die kerk heet; in hoeverre de vorming van het denken en 
van actieve openheid van belang kan zijn voor de groei van het geloof van de 
leerling. Het vierde hoofdstuk zal uitvoerig op deze vragen ingaan. Van de Mün
chener Methodebeweging moet men zeggen dat deze te weinig oog heeft gehad 
voor het grensoverschrijdend karakter van de didaktische benadering van de 
katechese in de richting van de theologie. Haar aandacht ging immers vooral uit 
naar het methodisch-didactisch aspect van de katechese. 

Wij hebben er in de vorige paragraaf reeds op gewezen dat de inhoud van de 
katechese volgens de Müncliener Methode in vergelijking met de neoscholastieke 
katechese vrijwel ongewijzigd bleef. Zoals gezegd, de kracht van de Münchener 
Methode lag allereerst op het methodisch-didaktisch terrein. Pogingen tot in
houdelijke vernieuwing van de katechese zouden overigens, vanwege de identifi-
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katie van de neoscholastieke theologie en de neoscholastieke katechismusfor-
mulenngen met het depositum fidei, by voorbaat tot mislukken gedoemd ge
weest zijn Toch bleven de vragen op den duur met uit De katechetiek dient ¿ich 
immers ook te bezinnen op wat de katechese overdraagt Het is opmerkelijk dat 
de methodische vernieuwingsbeweging zelf tot dit inzicht heeft bijgedragen Zo 
ruimde het 'Erlebnisunterricht' т.п. voor de beleving van de stof door de leerling 
een grote plaats in Het gevolg daarvan was dat de aandacht gericht werd op het 
feit dat de neoscholastieke inhoud van de katechese nauwelijks voor beleving in 
aanmerking kwam Mede uit deze konstatenng werd de kerugmatische katechese 
geboren, die zich met hartstocht heeft toegelegd op de zorg voor de belevings
waarde die in de boodschap van het evangelie zelf gelegen is Op deze wijze 
kwam uit de methodische vernieuwing van de Munchener Methode als vanzelf de 
vraag naar voren naar de theologische bezinning op de inhoud van de katechese, 
hetgeen weer in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de vernieuwing van de 
theologie (67) 

Na al het voorafgaande merken wij t a ν het methodisch aspect slechts op dat de 
toenmalige didactiek de Munchener Katechese intens heeft beïnvloed Ook op 
dit vlak echter is de theologie in het geding Om een enkel voorbeeld te noemen 
de bijbel vervult in leerstap 2 van de Munchener Methode de functie van illustra
tie van theologische leerstellingen, hetgeen in scherpe tegenstelling staat tot de 
heilshistorische benadering van de bijbel in de katechetiek ten tijde van de 
Tübinger Schule (68) Een andere vraag die men vanuit de theologie kan stellen 
met betrekking tot het methodisch-didactisch aspect, luidt in hoeverre de socra
tische methode die in de latere fasen van de Munchener Methode, m η in die van 
het Erlebnis- en Arbeitsunterricht veelvuldig werd gehanteerd (69), recht doet 
aan het aspect van de verkondiging van de katechese 

Met betrekking tot het aspect van de toetsing en evaluatie kunnen we kort zijn 
Het overhoren als beoordeling van het kunnen reproduceren van de katechismus-
tekst komt men in de literatuur van de Munchener Methode als onderwerp van 
beschouwing nauwelijks tegen Het gebruik van de vraag- en antwoordkatechis-
mus in de vierde leerstap vormde zulk een vanzelfsprekende zaak dat deze wijze 
van beoordeling in het geheel geen vraag opriep Wij merken hier slechts op dat 
met een theologische bezinning op de doelstelling van de katechese, waarvan wij 
het belang en de noodzaak hebben aangetoond, als vanzelf ook de theologische 
aspecten van de toetsing en evaluatie aan de orde komen Deze hebben o a. 
betrekking op de theologische oirbaarheid en mogelijkheid van (objectieve) toet
sing en evaluatie met het oog op het geloof in het mysterie Gods 

PARAGRAAF 3 NAAR EEN COMPLEMENTAIRE BENADERING 
VAN ONDERWIJSKUNDE EN THEOLOGIE 

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat noch de theologie noch de onderwijs
kunde afzonderlijk over voldoende termen beschikken voor de vorming van een 
theorie van katechetische leerplanontwikkeling. Bovendien is gebleken dat de 
bestudering van de theologische aspekten van de programmering van het gods
dienstonderwijs die der onderwijskundige aspekten oproept en omgekeerd. Daar
om besteden we in deze paragraaf aandacht aan de vraag naar de draagwijdte en 
de concrete uitwerking van de complementaire benadering, die ons in deze studie 
voor ogen staat. 
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Deze complementariteit houdt niet in een hierarchisch samenwerkingsverband 
van onderwijskunde en theologie, volgens welke de onderwijskunde b ν slechts 
de wij/e aangeeft waarop de inhoud van de theologie aan de leerling dient te 
worden overgedragen (70) Complementariteit betekent in deze studie dat theo
logie en onderwijskunde beide t.a v. ieder aspekt van katechetischc leerplanont
wikkeling, d.i t.a v. doelstelling, inhoud, methode, toetsing en evaluatie, de aan 
hun wetenschapsgebied eigen inzichten ontwikkelen die voor de verheldering van 
de criteria van katcchetische leerplanontwikkeling, mede met het oog op de 
onderlinge samenhang van deze criteria, relevant zijn Onze beschrijving van 
enkele katechebevormen uit de moderne geschiedenis heeft het belang daarvan 
ook duidelijk aan het licht gebracht Hoewel de wetenschapstheoretische vraag 
betreffende het (eigen) statuut van de katechetiek en haar deeldisciphnes, w o 
de theorievorming betreffende katechetische leerplanontwikkeling, en hun plaats 
in het krachtenveld van theologie en onderwijskunde van grote importantie 
is (71), kunnen wij in het kader van deze studie volstaan met er op te wijzen dat 
theologie en onderwijskunde beide bi| iedere fase van katechetische program
mering van onontbeerli|k belang zijn We merken slechts op dat enigerlei vorm 
van samenwerking van theologie en onderwijskunde in alle fasen van de geschie
denis in wisselende gestalten te bespeuren valt. In die zin pleiten wij in deze 
studie niet voor iets nieuws. Zowel de Munchener Methode als de kcrugmatische 
katechese ontlenen, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, de inzichten 
waarop zij steunen aan theologie en onderwijskunde samen, zij het op zeer 
verschillende wijze. De verstoring van het evenwicht tussen beide wetenschappen 
die zich in bepaalde fasen van de geschiedenis voordoet (72), is waarschijnlijk 
mede te wijten aan het feit, dat de idee van de met-hierarchisch bepaalde com
plementariteit als methodologisch prmciep tot voor kort nauwelijks voldoende 
explicitering heeft gevonden (73) In die zin is de benadering van deze studie wel 
nieuw Bovendien is zij gericht op het bijeenbrengen van de theologie en de 
onderwijskunde in hun moderne ontwikkeling 

De volgende vraag heeft betrekking op de concrete uitwerking van de idee van 
complementariteit. Er doen /ich, algemeen gesproken, twee mogelijkheden voor 
men kan de theologie tot uitgangspunt nemen om vervolgens aandacht te beste
den aan de onderwijskundige implikaties van de programmering van de school-
katechese, óf men kan de omgekeerde weg volgen. In het eerste geval ontwikkelt 
men een theologie van katechetische programmering d m.v. inzichten uit de 
theologie van verkondiging en didachè en/of van openbaring, van geloof en erva
ring, de ecclesiologie, de theologische hermeneutiek enz., welke inzichten men 
vervolgens vanuit de onderwijskunde interpreteert en modelleert naar de structu
rele kondities waarin de katechese als schoolkatechese plaatsvindt In het tweede 
geval gaat de onderwijskundige benadering van de programmering van de school
katechese voorop. De theologische reflexie die daarop volgt heeft tot doel om 
aan de onderwijskundige vraag naar de inhoud van de schoolkatechese te voldoen 
en vervolgens om de resultaten van de onderwijskundige ontleding in een theolo
gisch referentiekader te vertalen en te beoordelen. 

Wij kiezen voor de tweede benadering, en wel om de volgende redenen. Voor
eerst zoals wij in de inleiding op deze studie hebben aangegeven, richten wij ons 
op de programmering van het godsdienstonderwijs in het schoolvcrband van het 
tertium Deze schoolvorm overstijgt het exclusieve verband tussen school en 
(confessionele) godsdienst (74), zoals dat voor het merendeel der bijzondere 
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scholen kenmerkend was Daardoor houdt deze schoolvorm op 'ecclesiola' te 
zijn, hetgeen betekent dat verkondiging, geloof, christelijke volwassenwording en 
inleiding in de kerk niet langer als terminus ad quem fungeren (75). Daarmee 
vervalt ook de vanzelfsprekendheid het godsdienstonderwijs in dit tertium in 
eerste instantie vanuit de theologie van de verkondiging en van het geloof, vanuit 
de theologische antropologie en de ecclesiologie enz. te benaderen. In dit ver
band is het vermeldenswaard dat ook de reflexie op de functie van de zgn 
katholieke school sedert het laatste decennium in toenemende mate gekenmerkt 
wordt door zorgvuldige aandacht voor de eigenheid en de eigen wetmatigheid 
van de katholieke school als school Zo kan men in deel IV van Welvaart, welzijn 
en geluk lezen 'Tegenover de kerk geplaatst is de school een eigenstandige 
werkelijkheid, die op de eerste plaats van binnenuit begrepen moet worden, 
vanuit haar eigen structuur en wettelijkheid' (76) Kerk en school zijn beide 
dermate gespecialiseerde instituties, ze nemen ook een zo eigen plaats in in het 
geheel der maatschappelijke instituties, dat men beider doelen, middelen en 
deskundigheid goed uiteen moet houden (77) De functie-afbakening van school 
en kerk en de vanzelfsprekendheid de programmering van de schoolkatechese in 
het tertium in eerste instantie vanuit de onderwijskunde te benaderen, beteke
nen, zoals boven duidelijk is geworden, geen ontkenning van de relevantie van 
theologische reflexie in dezen Het vooropgaan van de onderwijskunde beant
woordt zelfs aan een methode van theologiseren die o.a kenmerkend is voor de 
praktische of pastorale theologie, waartoe de katechetiek als theologische weten
schap behoort Dat is ons tweede argument. Volgens het 'Handbuch der Pastoral
theologie' dient de praktische theologie, aan welke naam de schrijvers zakelijk 
gezien de voorkeur geven, de empirische menswetenschappen te consulteren 
m.b t de analyse van structuren en processen die zich in feite voordoen, om 
vervolgens tot een theologische interpretatie en evaluatie daarvan over te 
gaan (78). 

Deze wijze van theologiseren vindt haar grondslag met alleen in de ecclesio
logie als theologische theorie over de verhouding van kerk en wereld, waarop het 
Handbuch zich baseert, maar ook en vooral in de theologie van de schepping, van 
de mens als imago Dei en van de aardse waarden, с q in het theologisch inzicht 
in de autonomie van sociale instellingen, welke volgens Vaticanum II naar hun 
eigenheid dienen te worden ontleed, om vervolgens naar hun relatie tot de aan
wezigheid van God als scheppend, verlossend en voltooiend onderzocht te wor
den (79) Op deze wijze komt een gedeelte van wat Tillich de theologie van de 
cultuur noemt, tot gestalte Deze is er immers op gericht de theologische implica
ties te ontleden van een bepaalde filosofie, een politiek systeem, een artistieke 
stijl, een sociale beweging, een institutie, een patroon van gewoonten (80) Voor 
Tillich is de grondslag van deze theologie echter gelegen ш de tegenwoordigheid 
van God m de Geest, welke zich in alle dimensies van de werkelijkheid manifes
teert Deze tegenwoordigheid die zich overigens dialektisch verhoudt tot de zelf-
voltrekking van de kerk, berooft de werkelijkheid niet van haar autonomie, geeft 
haar niet prijs aan heteronomie, maar verlost en vervult haar op goddelijke wijze 
naar haar eigen, diepste intenties, hetgeen Tillich met de term theonomie aan
duidt (81) In deze pneumatologische benadering kan men een zekere synthese 
vinden van de ecclesiologie enerzijds en de theologie van de schepping anderzijds 
als grondslag van de genoemde wijze van theologiseren. 
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Hoofdstuk II Onderwijskundige benadering van de schoolkatechese 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de vraag welke de taken zijn betreffende de 
godsdienstige vorming, waarop de school zich d.m.v. het godsdienstonderwijs 
richten moet, resp. richten kan. Daarmee wordt de onderwijskundige benadering 
van dit hoofdstuk toegespitst op de relatie tussen school en schoolkatechese. 
Allereerst wordt aandacht besteed aan de functie van de school (par. 4). Daarna 
worden enkele preliminaire vraagstukken betreffende de relatie tussen school en 
schoolkatechese aan de orde gesteld, n.l. de verhouding kerk en staat, het gevaar 
van sektarisme en dat van usurpatie door de schoolkatechese (par. 5). Vervolgens 
bespreken we de legitimatie van de opname van het godsdienstonderwijs in het 
schoollcerplan tegen de achtergrond van de functie van de school (par. 6). Daar
na gaan we over tot de bespreking van de doelstelling van de schoolkatechese, en 
wel naar het aspekt van de vorming van het denken (par. 7), alsmede naar het 
aspekt van de affektievc vorming (par. 8). 

PARAGRAAF 4. DE SCHOOL 

In deze paragraaf gaat het om de relatie tussen de school en de samenleving en 
daarmede tevens om de relatie tussen de school en de individuele persoon. We 
stellen allereerst de sociale bepaaldheid van de functie van de school aan de orde. 
Daarna gaan we over tot de inhoudelijke bepaling van de functie van de school. 
Tenslotte geven we de relevantie van de school аал voor de samenleving, hetgeen 
ook implicaties bevat voor de individuele persoon in de samenleving. 

Sectie 4.1. De sociale functie van de school 

De titel van deze sectie duidt op wat men wel 'het kernpunt in de onderwijs-
geschiedenis' en de Ontmythologisering van de schoolpedagogiek' heeft ge
noemd (1). De term 'sociale functie' immers wijst op de werking die de samen
leving op de school en die de school op de samenleving uitoefent. Het begrip 
'functie' wordt hier gebruikt in sociologische zin. Het heeft in het algemeen 
betrekking op de invloed van het ene verschijnsel op het ander. Meestal is er 
sprake van een wederkerige beïnvloeding, hetgeen met de term interdependentie 
wordt aangeduid. Bovendien duidt het functiebegrip op de veranderlijkheid van 
de werking van verschijnselen op elkaar (2). In dit licht kan men zeggen dat de 
invloed van de samenleving op de school zo groot is, dat de samenleving a.h.w. 
steeds die school schept, waaraan zij behoefte heeft en welke op haar beurt de 
samenleving beïnvloedt in die tendensen die deze voor zichzelf wenselijk acht. 
Daarmee hebben de veranderingen in en van de samenleving repercussies op het 
functioneren van de school en omgekeerd (3). Met zulk een wijze van benadering 
staan wij ver af van uitdrukkingen als 'het wezen van de (aan tijd en ruimte 
ontheven) school' en van beginselen als 'de persoonlijke, belangeloze verrijking 
van de leerling staat centraal', 'rendement is onbelangrijk', 'het gaat om de 
onbaatzuchtige dienst aan de waarheid'. Uitdrukkingen en beginselen als deze, 
welke afkomstig zijn uit de periode van de (neo) humanistische 'Bildungs'-theo
rieën, zijn niet alleen bijzonder vaag, ze gaan bovendien voorbij aan het feit dat 
de idealen die in deze beginselen vervat zijn, voortkomen uit de behoeften van 
een bepaalde samenleving en van de individuen in die samenleving. 'De leerlingen 
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voor wie dit onderwijs bestemd was, hadden het in hun tijd even hard nodig om 
als volwassenen in hun kring maatschappelijk 'mee te tellen' als nu onze leerlin
gen van technische scholen om dezelfde reden in hun milieu hun school nodig 
hebben' (4). Onbaatzuchtig onderwijs is een mythe. 

Sectie 4.2 Bepaling van de functie van de school 

Het vaststellen van de relatie van functionele interdependentie tussen school en 
samenleving is slechts een eerste stap. Een tweede stap, die veel grotere moeilijk
heden met zich meebrengt, heeft betrekking op de inhoud van deze relatie. De 
vraag is immers welke functie de school in en voor de samenleving vervult, resp. 
dient te vervullen. De meningen omtrent deze vraag lopen sterk uiteen. Men kan 
zeggen dat de huidige schoolcrisis op de eerste plaats een functiecrisis is (5). 
Omdat empirische onderzoekingen omtrent het feitelijk en het wenselijk geacht 
functioneren van de school ons ontbreken (6), zijn wij uitsluitend aangewezen 
op inzichten die de moderne theorievorming omtrent de school ons biedt. 

Vooreerst vatten we de school op als een sociale organisatie. Daarmee bedoelen 
we dat de school door de samenleving in het leven werd geroepen en in standge
houden, terwille van de planmatige en efficiënte coördinatie van processen en 
structuren welke een voor de samenleving wenselijk geacht doel op het oog 
hebben, i.e. de vorming van de mens (7). Behalve de uitdrukking 'planmatige en 
efficiënte coördinatie' staat het begrip 'vorming' als doel van de school in deze 
omschrijving centraal. 

Gezin en school 

Beide uitdrukkingen onderscheiden de school van het gezin. De school beoogt 
vorming, het gezin niet. Men kan zelfs stellen dat het gezin in het geheel niets 
beoogt. In het gezin is in ieder geval de vorming niet het motief van de communi
catie. Het gezin is allereerst een leefwereld, de personen en hun relaties zijn er 
allereerst om hun zelfs wil. In de school is dat niet het geval. Het relaationele is 
daar niet afwezig; integendeel. Het is echter steeds gericht op het bereiken van 
hetgeen in een andere orde gelegen is, n.l. het vormingsdoel. De school is geen 
leefwereld, maar een vormingswereld (8). Ten onrechte stond met name in de 
pedagogische reformbeweging het gezin model voor de school. De school is wel 
een ontmoetingsruimte, maar een die gericht is op vorming. 'Het in de klasse
situatie relevante interactieproces is het onderwijsleerproces', stelt Knoers (9). 
Hieruit volgen enkele belangrijke consequenties. 
Op de eerste plaats: hoewel de persoon van de leraar in het schoolonderwijs een 
belangrijke factor vormt, dient aan het functioneren van de leraar als leraar het 
grootste belang te worden gehecht. Zijn taak is immers het onderwijzen van de 
leerling als het leiden en begeleiden van het leren van de leerling. Dat dit het 
relationele insluit, kan bijvoorbeeld blijken uit de eis dat de leraar als zodanig de 
rol van 'counseler' moet kunnen vervullen in individuele en in groepsrelaties, zich 
moet kunnen verplaatsen in de rollen van vader- en moedersubstituut of zelfs die 
van zondebok, in staat is om op flexibele wijze leiderschap uit te oefenen. Bij dit 
alles staat echter het bereiken van het vormingsdoel voorop (10). 
Op de tweede plaats: de deelname van de leerling aan alles wat zich in de school 
voordoet, geschiedt niet bij voorbaat vanuit een betrokkenheid die in de diepte 
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van zijn persoon zetelt. Een zodanige diepe verbondenheid is veeleer kenmer
kend voor de zogenaamde primaire relatievormen, zoals het gezin, de omgang 
met vrienden en vriendinnen en de (toekomstige) huwelijkspartner. Ook voor de 
leerling is de school allereerst een werkmilieu, een werkplaats en niet een leef
wereld. Zijn rol is die van leerling 
Op de derde plaats de groep van leerlingen in een klas is met persé een leef
groep, zij kán dat zijn Het behoort niet tot haar objectieve doel dat te worden, 
zij heeft veeleer het karakter van een taakgerichte groep, met alle schakeringen in 
relatievorming van dien. 
Op de vierde plaats een schooltheone zal een een aantal inzichten uit algemene 
theorieën over het sociale gedrag overnemen, zij het dat zij deze plaatst in het 
perspektief van de functie van de school de ontwikkeling van het onderwijsleer
proces dat gericht is op het bereiken van het vormmgsdoel Een schooltheone zal 
dan ook een theorie van het onderwijzen, van het leren en van de wisselwerking 
tussen beiden zijn (11). 

De school en andere instellingen t.b.v de vorming 

Terwijl het vormmgsdoel en het aspect van de planmatige en efficiente coördina
tie de school duidelijk onderscheiden van het gezin (12), scheppen zij minder 
duidelijkheid m.b t de functie van de school in relatie tot die van andere maat
schappelijke instellingen Men kan immers zeggen dat instellingen van b v. pasto
rale, medische en psycho-sociale dienstverlening eveneens de vorming van de 
menselijke persoon tot oogmerk hebben Bovendien kan men zeggen dat ook 
deze instellingen, zij het in verschillende mate, kenmerken van een gecoördi
neerde benadering, van planmatigheid en efficiëntie vertonen. Evenals bij de 
school staat ook bij deze instellingen meer of minder het streven voorop de 
verschillende en uiteenlopende pogingen om het beoogde doel te verwezenlijken, 
met elkaar in verband te brengen, een rationele fasenindehng en strategieën te 
ontwerpen en deze met het oog op hun doelmatigheid onder controle te houden, 
resp. te wijzigen Het inzicht in dit verschijnsel wordt soms, behalve door weer
stand van emotionele aard, ook vertroebeld door de opvatting dat het organisa
tiekarakter van instellingen als de school, het maatschappelijk werk, het pa
rochiepastoraat als vanzelf zou corresponderen aan een bureaucratische wijze van 
functioneren, welke zich o a kenmerkt door sterke hierarchische geleding, nauw
keurige bepaling van de beslissingsbevoegdheid en beslissingsprocedures, dele
gatie en verregaande specialisatie (13) Deze opvatting is onjuist omdat de werke
lijkheid van de sociale organisatie, zoals de organisatiesociologie aantoont, meer
dere dimensies bevat, zoals de dimensie van de intermenselijke verhoudingen, van 
de participatie aan de besluitvorming, van de subjectieve behoeften en interessen, 
van de flexibiliteit in de uitvoering van de planning, van de afstemming van de 
dienstverlening op de individuele geaardheid enz (14). Dat wij instellingen als de 
school en het maatschappelijk werk sociale organisaties noemen, impliceert nog 
niets omtrent de organisatievorm van deze instellingen Het onderscheid in orga
nisatievorm is gelegen in het accent op een of meer van de genoemde dimensies 
in de organisatie van de betreffende instelling. 

J.S Bruner 

De omschrijving van de school als sociale organisatie welke de vorming van de 
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mens tot oogmerk heeft, duidt wel globaal de richting van de weg aan, die we 
moeten gaan, maar ze is te weinig specifiek om de school van andere instellingen 
t.b.v. de vorming van de mens te onderscheiden. Zulk een specificatie biedt ons 
de schooltheoric van de amcrikaanse onderwijskundige Bruner. Wij menen dat 
deze om de volgende redenen van belang is. Vooreerst: de schooltheoric die 
Bruner heeft ontworpen is wel niet empirisch getoetst, maar zij berust mede op 
inzichten die zijn voortgekomen uit onderzoekingen van Piaget naar de cogni
tieve ontwikkeling van het kind. Op de tweede plaats sluit zijn schooltheoric aan 
bij de opvatting van de socioloog Durkheim betreffende de functie van de school 
in de moderne samenleving. Wij ontlenen daaraan een tweede argument omdat 
Durkheim, een van de grondleggers van de empirische sociologie, geldt als de 
eerste sociale wetenschapper die de behoeften van de huidige samenleving even 
scherp heeft waargenomen als oorspronkelijk geformuleerd. Naar zijn opvatting, 
gevormd gedurende tientallen jaren van studie in de onderwijssociologie (15), is 
de meest fundamentele taak van de school de vorming van kritisch inzicht en van 
een kritisch-wetenschappelijke geest in de leerling. De moderne samenleving 
heeft vanwege de toenemende complexiteit behoefte aan kritische, autonome 
mensen (16). Dat geldt ook, zoals Durkheim uitdrukkelijk stelt, voor het terrein 
van het ethisch handelen. Uit een empirisch georiënteerde analyse van de functie 
van normen en waarden in de samenleving leidt hij de doeleinden af van wat hij 
de 'morele vorming' noemt. De autonomie, waarop de school gericht dient te 
zijn, is т.п. die van de rationele verheldering van de morele structuur van de 
samenleving waarin het individu zich bevindt (17). 
De theorie van Bruner kan als volgt worden samengevat. 

Doel van het onderwijs 

Volgens Bruner gaat het in alle onderwijs om de ontwikkeling van 'excellence'. 
Dit begrip komt vaak voor in de recente angelsaksische literatuur. Behalve op de 
speciale aandacht voor de betere leerling duidt deze term ook en primair op de 
hulp aan iedere leerling met betrekking tot diens optimale 'intellectual develop
ment', tot het volledig gebruik van diens 'intellectual powers' (18). 'Intellectual' 
blijkt identiek te zijn met 'cognitive' en 'knowing' (19). Omdat het nederlandse 
'intellectueel' als vertaling van 'intellectual' in sommige onderwijskringen onge
veer identiek is aan 'intellectualistisch', hetgeen duidt op een eenzijdig verstande
lijke benadering, geven wij in het vervolg de voorkeur aan de voor nederlandse 
oren meer neutrale term 'cognitief. Hetzelfde geldt voor het nederlandse 'ken
nen' als vertaling van 'knowing'. De term 'cognitief roept een zekere ruimheid 
op; het staat in verband met 'mind', 'geest'. 'Wat onderwijs is. Onderwijs is 
gericht op de ontwikkeling van de kracht en de gevoeligheid van de geest' (20). 
'Wat de school is. De school is een intrede in het leven van de geest' (21). In de 
school gaat het om de vorming van de homo sapiens in de leerling (22). 

Cognitief 

De term cognitief kan in vier betekenissen worden gebruikt (23). Vooreerst: hij 
heeft betrekking op de onafhankelijkheid van de mens t.a.v. zijn onmiddellijke 
omgeving. Het betekent dat de mens in staat is een stabiel gedragspatroon te 
vertonen, ook al wijzigt zijn omgeving zich en stuurt deze andere prikkels op 
hem af. Het geldt ook omgekeerd: de mens is in staat zijn gedragspatroon te 
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veranderen, terwijl /ijn omgeving gelijk blijft Vervolgens betekent de term cog
nitief de kenmerken van een bepaalde situatie in zich kunnen opnemen, bewaren 
en toepassen op andere situaties, resp voorspellingen doen t a v toekomstige 
situaties Ten derde verslag kunnen doen van de daden die men verricht heeft, 
verricht of verrichten zal Ten vierde in staat zijn om met verschillende alterna
tieven tegelijk bezig te zijn, verschillende volgorden gedurende eenzelfde periode 
onder controle te houden door adequate verdeling van tijd en aandacht In een 
paar trefwoorden samengevat, verwijst de term cognitief naar onafhankelijkheid 
van de onmiddellijke omgeving, toepassen en voorspellen, verslag geven en plan
nen, onder controle houden van uiteenlopende alternatieven Dat de door Bruner 
gebruikte synoniemen 'intellectual', 'cognitive' en 'knowing' met zonder meer 
identiek zijn met het nederlandse 'intellectueel' en nog minder met 'intellec
tualistisch', zal nu duidelijk zijn Het kenmerk 'onafhankelijkheid van de onmid
dellijke omgeving' is b ν van toepassing op het leren skiën door 'tegendruk' 
verhindert de skier dat hij de afgrond inglijdt Het is eveneens van toepassing op 
een gewetensbeslissing die tegen de verwachtingen van de sociale omgeving 
ingaat, en op het persoonlijk evenwicht in verschillende rollen in verschillende 
sociale verbanden 

Cognitieve ontwikkeling 

Steunend op de onderzoekingen van de Zwitser Jean Piaget betreffende de cogni
tieve ontwikkeling van het kind, onderscheidt Bruner de drie volgende niveaus 
van cognitief gedrag het pre-operationele, het concreet-operationele en het for-
meel-operationele niveau Aan deze drie ontwikkelingsniveaus corresponderen ae 
drie volgende onderwijsleermvcaus het cnaktieve, het ikomsche en het symboli
sche niveau (24) Het eerste niveau geldt voor de periode tot aan het vijfde, zesde 
levensjaar, de overgang van het tweede naar het derde niveau geschiedt tussen het 
tiende en het veertiende levensjaar (25) 
Het enaktieve niveau houdt in dat het kind zijn omgeving louter leert kennen 
door middel van aktiviteit Het correspondeert aan het pre-operationcle niveau 
het kind is met tot operaties in staat, het is met bij machte gegevens over deze 
wereld in zijn geest bijeen te brengen en te reorganiseren voor de oplossing van 
problemen Het is gebonden aan de concrete en specifieke kenmerken van de 
dingen waarmee het be/ig is Het is kennis van het moment, kennis-door-activi-
teit Ook het geheugen is gebonden aan het moment 
Het ikomsche niveau houdt in dat het kind de werkelijkheid leert kennen door 
middel van concrete voorstellingen Afbeeldingen, platen, tekeningen, concrete 
beelden en concrete begrippen vormen de organisatie van de zintuigehjke waar
neming Zij treden in de plaats van de concrete dingen zij zijn er de kopie van 
Tot het verstaan van abstracte begrippen is het kind niet in staat Het ikonische 
niveau correspondeert aan het concreet-operationele niveau het kind is nog niet 
in staat gegevens over de wereld los van die wereld bijeen te brengen, hypothesen 
te formuleren, mogelijke (dus ook met-werkelijke) alternatieven te bedenken en 
wetmatigheden op te stellen 
Dit laatste is het kenmerk van het formeel-operationele niveau, waaraan het 
symbolische niveau correspondeert Het stelt het kind in staat de werkelijkheid 
los van haar concrete aanwezigheid te kennen door middel van taal en symbo
lische tekens Het gebruik van taal komt reeds eerder voor, maar zelden in 
verband met dingen die niet concreet aanwezig zijn 



De voortgang van het kind door deze drie niveaus noemt Bruner cognitieve groei. 
Zijn stelling luidt dat ieder thema op elk moment in het leven van het kind kan 
worden geleerd, mits de onderwijskundige programmering is afgestemd op de 
fase van cognitieve groei, waarin het kind verkeert. In dit verband pleit hij voor 
het zgn. spiraalcurriculum (26). Wat dit inhoudt, kan aan de hand van een thema 
als 'de balans' worden verduidelijkt (27). Een heel jong kind kent het principe 
van de balans wanneer het begrijpt dat de schaal dieper zakt, als het gewicht 
langzaam van het centrum wordt verwijderd. Een wat ouder kind begrijpt de 
werking van de balans b.v. door middel van een tekening die het zelf maakt. Een 
leerling in het voortgezet onderwijs begrijpt het functioneren van de balans door 
een beschrijving in gewoon nederlands of in een mathematische formule. Storin
gen in of afwezigheid van (een van) de twee vorige niveaus hebben tot gevolg dat 
het symbolisch kennen met betrekking tot een bepaald onderwerp gebrekkig of 
niet tot stand komt. Vandaar het pleidooi van Bruner om alle belangrijke the
ma's in iedere leeftijdsfase op een geëigende wijze aan de orde te stellen. Storin
gen b.v. op het ikonische niveau komen veelal voort uit het feit dat het leer
proces m.b.t. een bepaald thema of een groep van thema's zodanig met negatieve 
gevoelens is geladen, dat het kind weigert verder te gaan en van het thema 
wegvlucht. De behandeling van het thema op het symbolisch niveau sorteert dan 
weinig of geen succes. Het is dan noodzakelijk tot de vorige niveaus terug te 
keren, ze 'in te halen' en ze nu zonder frustraties binnen het bereik van de 
leerling te brengen. Ook de fase van de adolescentie kan voor zulk een maatregel 
in aanmerking komen (28). 

Dit laatste kan met een voorbeeld uit een godsdienstles kort worden toegelicht. 
Een leraar behandelde met een klas van twintig jongens van 16 tot 18 jaar het 
hoofdstukje 'Gebed en stilte' uit het boekje van H. Nouwen, getiteld 'Met open 
handen' (29). Het hoofdstukje handelt over het lawaai in de buiten-, en in de 
binnenwereld van de mens. De moderne mens heeft moeite de conflicten in 
hemzelf tot bedaren te brengen en in contact met zichzelf en de eigen gevoelens 
te treden. De schrijver noemt innerlijke stilte een voorwaarde voor gebed. Het 
hoofdstukje werd gelezen en herlezen, de jongens stelden vragen van informa
tieve aard die ze met elkaar trachtten op tè lossen. Ook de leraar stelde vragen 
om het begrip van de tekst te toetsen. Waar nodig gaf hij een korte uitleg. Bij een 
evaluatie tijdens de les zeiden de jongens de tekst niet moeilijk te vinden, maar 
zij klaagden erover zich er geen concrete voorstelling van te kunnen vormen. Zij 
zeiden dit te betreuren aangezien ze én vanwege de tekst én vanwege de geënga
geerdheid van de leraar wel aanvoelden dat er iets belangrijks aan de orde was. 
Op dat moment nam de godsdienstleraar een beslissing in de zin van Bruner. Hij 
bracht muziek ten gehore uit het 'Live Album' van Pink Floyd, ni. 'Set the 
controls for the heart of the sun'. Daardoor bood hij de leerlingen leerervaringen 
aan waardoor zij in kon takt kwamen met hun eigen gevoelens. Daarna gaf hij 
hun de opdracht een impressie te formuleren naar aanleiding van een gedicht 
over stilte. De les daarna kwam de tekst van Nouwen wederom aan de orde; nu 
met meer succes. 

De cognitieve en affectieve vorming als doel van de school 

Het eigene nu van de school in vergelijking met andere sociale instellingen die de 
vorming van de mens tot doel hebben, is gelegen in het feit dat haar oogmerk is 
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de cognitieve vorming en, in samenhang daarmee, de affectieve vorming van de 
mens. We werken dit nu nader uit, toegespitst op de schooltypen, die tot het 
onderwerp van deze studie behoren, de scholen voor V.W.O. en Н.Л. .О., in het 
bijzonder de hogere klassen. Ook hiervoor maken we gebruik van de inzichten 
van Bruner, zij het in een wat vrijere interpretatie. 

Cognitieve vorming als vorming van het denken 

Gezien het cognitieve ontwikkelingsniveau van de leerlingen in de scholen voor 
V.W.O. en H.A.V.O., vooral in de hogere klassen, is het onderwijs in dit school-
verband gericht op de bevordering van de symbolische omgang met de werkelijk
heid. Dit betekent: het gaat om het leren ordenen van de werkelijkheid via 
begrippen, geleid door het denken. Deze ordening is als cognitieve ordening van 
belang omdat de mens daardoor, zoals boven aangeduid, in staat wordt gesteld 
afstand te nemen van zijn onmiddellijke omgeving en zich in vrijheid tot haar te 
verhouden. De begrippen die daartoe op het symbolisch niveau noodzakelijk 
zijn, ontleent het onderwijs aan de verschillende wetenschappen. Het denken dat 
aan de ordening van de werkelijkheid via de begrippen leiding geeft, houdt in dat 
de betreffende begrippen de mens zo eigen zijn geworden dat deze in staat is ze 
in een tot dan toe onbekende of impliciete vorm te herkennen, ze onderling te 
vergelijken en te combineren, ze te hanteren bij de oplossing van problemen, bij 
het beoordelen van uiteenzettingen op argumentatiekracht en consistentie, bij 
het vinden van alternatieven, het formuleren van hypothesen, het verwerven van 
informatie enz. 

Dat de vorming van zulk een denken niet met intellectualisme mag worden 
verward, blijkt eens te meer uit het feit dat het zowel analytische vaardigheid als 
creativiteit en intuïtie impliceert. Bruner stelt dat beide aspecten evenveel aan
dacht vereisen (30). Hoewel termen als creatief en intuitief denken nauwelijks 
precies omschreven kunnen worden, kan men er wel enige algemene kenmerken 
van noemen. In het kader van het denken in het algemeen, dat, zoals gezegd, 
o.m. betrekking heeft op het formuleren en toetsen van hypothesen, het inwin
nen van relevante informatie, het wegen van argumenten en het komen tot een 
genuanceerd besluit, wijzen de termen intuïtie en creativiteit er op dat men na 
geruime tijd van reflexieve activiteit 'ineens' een hypothese vindt, 'plotseling' op 
een haast vergeten alternatief stoot of op een methode om bepaalde informatie 
te verkrijgen. De bewijslast van de relevantie van wat 'gevonden' is, is daarmee 
niet verdwenen, maar 'een eerste zien' heeft plaatsgehad. Intuïtie heeft te maken 
met het durven doen van gissingen die voortkomen uit de vertrouwdheid met het 
betreffende vak in het algemeen. Naar de opvatting van Bruner zijn analytisch 
denken en intuïtief denken niet eikaars tegenstelling maar vullen zij elkaar aan. 
Dat is b.v. ook de opvatting van Wilhelm: het denken impliceert zowel fantasie 
en kreativiteit als logische redenering (31). Na de 'vondst' van een hypothese 
dient nauwkeurig stap voor stap te worden gecontroleerd of en in hoeverre de 
hypothese met de werkelijkheid overeenstemt. Verder is het aan het analytisch 
denken de hypothese te formuleren in termen, ontleend aan het (de) betreffende 
vak(ken) en de verbanden met andere onderdelen van het (de) vak(ken) na te 
gaan. 
Het is niet waarschijnlijk dat een leerling intuïtief leert denken als zijn leraar 
slechts kennis overdraagt of vragen van de leerlingen louter met behulp van 
deductieve methoden oplost. De leraar moet zoveel zelfvertrouwen hebben dat 
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hij voor een volle klas schattingen durft te doen en daarna de proef op de som 
neemt. Hij zal een klimaat dienen te scheppen waarin ook het zelfvertrouwen 
van de leerlingen groeien kan. In dat verband maakt Bruner een fraaie opmer
king: er zijn twee soorten zelfvertrouwen; het ene komt voort uit de persoonlijk
heidsstructuur, het andere uit de beheersing van het vak; 'het komt de naam van 
de leraar niet ten goede de eerste op te bouwen zonder de tweede. Het doel van 
het onderwijs bestaat niet uit het voortbrengen van 'self-confident fools' (32). 

De omgang met de werkelijkheid op het symbolisch niveau veronderstelt het 
functioneren op de voorafgaande niveaus. Dit houdt o.a. in dat de leraar de 
planning van het onderwijsleerproces in een 'enlightened opportunism' (33) 
moet afstemmen op de resultaten van voorafgaand onderwijs, hetgeen kan bete
kenen dat hij wat meer tijd vrijmaakt voor, resp. terugkeert naar de behandeling 
van een bepaald thema op het enactieve en/of ikonische niveau. 

Affectieve vorming in samenhang met de vorming van het denken 

De vorming van het denken is niet een proces dat zich a.h.w. buiten de persoon 
van de leerling afspeelt. Integendeel. De vorming van het denken impliceert een 
aantal affectieve aspecten, d.w.z. aspecten betreffende de emotionele betrokken
heid van de leerling als persoon. 
Vooreerst: een van de voorwaarden voor de vorming van het denken is affectieve 
openheid. Het is duidelijk dat een leerling die gevoelens van weerstand en vijan
digheid koestert m.b.t. een bepaald thema of een groep van thema's niet of 
nauwelijks in staat is tot een onbevooroordeelde omgang met het betreffende 
thema op het niveau van het denken. Het eventuele besluit van de leraar om 
terug te keren naar de twee voorafgaande niveaus is dan ook ingegeven door de 
overweging dat de leerling de kans moet worden geboden om onbevredigde 
verwachtingen, onbewuste angsten, innerlijke conflicten en schuldgevoelens 
onder woorden te brengen. Op deze wijze kan de weg worden vrijgemaakt voor 
een zekere openheid en onbevangendheid voor het betreffende thema (34). 
Op de tweede plaats: de onbevooroordeelde betrokkenheid van de persoon van 
de leerling is niet alleen een voorwaarde voor het denken, het denken kan ook 
tot de groei van deze betrokkenheid bijdragen. Nieuwe informatie, nieuwe hy
pothesen, creatief gevonden alternatieven, een redenering die tot een onvoor
ziene conclusie leidt: dit alles kan fungeren als nieuwe argumentatie voor wat de 
leerling reeds eerder, wellicht onbewust, voorstond; het kan tot nuancering van 
zijn opvatting leiden; het kan eerder gevormde beelden afbreken en eventuele 
misvattingen aan het wankelen brengen. Deze bevordering van de affectieve be
trokkenheid op hetgeen in het onderwijs aan de orde wordt gesteld, behoort, in 
samenhang met de vorming van het denken, tot de doelstelling van de school. 
Bovendien: nog afgezien van het thema ten aanzien waarvan de affectieve be
trokkenheid in de vorming van het denken tot ontplooiing komt, draagt de 
activiteit van het denken zelf bij tot de ontwikkeling van de persoon van de 
leerling. Van de leerling wordt immers verwacht en hij wordt er toe uitgedaagd 
zo zelfstandig mogelijk te werken, problemen te signaleren, vermoedens te for
muleren, alternatieven te bedenken enz., hetgeen niet weinig kan bijdragen tot 
de groei van zelfvertrouwen en ego-identiteit. Uiteraard stelt dit alles aan de 
leraar eisen. Leerlingen kunnen vanwege grote angst en spanningen geblokkeerd 
zijn. De leraar dient dan de rol van counseler te vervullen. Hij zal de leerlingen 
pogen te doen ervaren dat leren niet angstaanjagend hoeft te zijn; dat het formu-
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leren van eigen ideeën en vondsten, hoe ongewoon ook op het eerste gezicht, 
geen schuldgevoel hoeft op te leveren, dat problemen oplossen met in eerste 
instantie van buitenaf beloond wordt, b ν door de goedkeuring van de leraar, 
maar door het feit dat de voorgestelde oplossing adequaat bleek Dit alles kan er 
toe bijdragen dat de leerling geleidelijk minder energie gaat investeren in wat de 
leraar wenst, in irrationele angsten en in conflicten die samenhangen met schuld
gevoelens (35) Daarmee leert hij vertrouwen aan zichzelf te ontlenen en met aan 
personen of dingen buiten hem 

Betekent deze zorg voor de affectieve aspecten van de doelstelling van de 
school nu ook dat de ervaringen en de belangstelling van de leerlingen als vertrek
punt en als centrum van het onderwijs fungeren' Men kan op deze vraag in drie 
instanties antwoorden Vooreerst wanneer men meent van de ervaringen en de 
belangstelling van de leerling te moeten vertrekken, betekent dat dat men er met 
bij moet blijven (36) Ten tweede de belangstelling van de leerlingen kan ook 
worden gewekt Ook al is dit een evidente waarheid, toch gaan vele katecheten 
en katechetici er vanuit dat de belangstelling van de leerling aanwezig dient te 
zijn alvorens met de behandeling van een bepaald thema aan te vangen Dat dit 
een onjuiste benadering is, kan de toepassing van de motivatiepsychologie op het 
schoolonderwijs ons leren (37) Ten derde behalve de ervaringsmethode, welke 
het onderwijs doet aansluiten bij de ervaringen en de belangstelling van de leer
ling, verdient ook de zgn contrastmethode, het tegenovergestelde van de erva
ringsmethode, on/e aandacht, volgens Bruner Volgens deze methode worden 
thema's die de leerling tot op bepaalde hoogte uit eigen ervaring bekend zijn, aan 
de orde gesteld door ze te contrasteren met volledig onbekende, onvermoede, 
bizarre gegevens Pas in tweede instantie wordt onderzocht wat een en ander 
verbindt (38) 

Het is van belang op te merken dat de affectieve vorming geschiedt in samen
hang met de cognitieve vorming Dit stelt ons in staat het onderscheid tussen de 
school en de andere sociale instellingen t b ν de vorming van de mens enigszins 
toe te spitsen Het eigene van het onderwijs in scholen voor V W O en H A V O , 
vooral in de hogere klassen, is behalve in de cognitieve vorming als de vorming 
van het denken gelegen in het feit dat de affectieve vorming plaatsvindt zowel als 
voorwaarde alsook als resultaat van de vorming van het denken De vorming van 
het denken en, in samenhang daarmee, de affectieve vorming bepalen het doel 
van de school Wellicht ten overvloede zij gewezen op het belang van regelmatig 
overleg tussen de school en de andere instellingen t b ν de vorming van de mens 
Zo lijkt het ons noodzakelijk dat er frequent contact is op het niveau van beleid 
en bestuur, van de bepaling van het programma en op het niveau van verwijzin
gen Bij al zulk overleg is het echter van groot gewicht de eigen functie van de 
verschillende instellingen in het verband van de samenleving goed in het oog te 
houden 

Sectie 4 3 School en samenleving 

In deze paragraaf hebben we wat men wel de sociale interpretatie van de school 
noemt, tot uitgangspunt genomen (39) De vraag die ons nu bezighoudt, luidt in 
hoeverre de theorie van Bruner tot een sociale interpretatie van de school bij
draagt M a w welke is de de relevantie van de school, opgevat in de zin van 
Bruner, voor de moderne samenleving en voor de individuele persoon in deze 
samenleving' 
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Voor een antwoord op deze vraag wijzen we kort op de volgende aspecten 
Vooreerst de westerse samenleving is gebaseerd op, resp richt zich op de ont
wikkeling van het beginsel van de democratie, niet alleen in staatkundig opzicht, 
maar ook op het vlak van de sociaal-economische verhoudingen, ι с het bedrijfs
leven, de welzijnszorg, het gezinsleven, de massamedia, het onderwijs, het inter
menselijk verkeer, de kerk enz Deze samenlevingsvorm heeft alleen kans van 
slagen wanneer de individuele personen in staat zijn de structuren en processen 
in de verschillende sectoren van de samenleving te begrijpen Negatief geformu
leerd duidt dit op het belang van de ontwikkeling van kritische kracht in de 
individuele persoon tegenover de mechanismen van toenemende massificatie, 
bureaucratisering, specialisering en de daarmee samenhangende technologische 
en sociale complexiteit (40) Gebrek aan scholing draagt vooral in de moderne 
samenleving bij tot vereenzaming en vervreemding Positief geformuleerd gaat 
het om de ontwikkeling van een creatieve instelling, het vermogen en de bereid
heid aan de democratische processen van beleids- en besluitvorming actief deel te 
nemen Uiteraard is de school geen panacee voor allerlei sociale moeilijkheden en 
taken Zij kan echter d m ν de vorming van het denken en de affectieve vorming 
een belangrijke bijdrage leveren aan het adequaat functioneren van het beginsel 
der democratie in de samenleving 

Op de tweede plaats de democratie als samenlevingsvorm is er op gericht de 
vrijheid en autonomie van de individuele persoon te waarborgen en te bevorde
ren Zij biedt hem de kans zijn leven in te richten op een wijze die met zijn 
behoeften en verlangens overeenstemt Dit houdt o m. in dat hij een eigen waar
densysteem vormt en de problemen betreffende zijn leven en zijn plaats in de 
samenleving zoveel mogelijk zelfstandig oplost Kortom het gaat om de eigen
heid en onafhankelijkheid van de individuele persoon. De school kan de mens 
deze helpen ontwikkelen 
Op de derde plaats de westerse samenleving is in een culturele, levensbe
schouwelijke en sociale stroomversnelling geraakt De school bereidt de leerling 
voor op een toekomst waarvan de contouren slechts vaag in het verschiet liggen 
De enige adequate benaderingswijze in dezen is de leerling te trainen met het oog 
op veranderbaarheid, waartoe kritisch denken en een houding van openheid de 
noodzakelijke voorwaarden vormen 
Op de vierde plaats de ontwikkeling van de wetenschappen zelf is in een der
mate duizelingwekkende vaart terecht gekomen dat kennisveroudenng steeds 
sneller toeneemt. Ook om deze reden is het van meer belang de leerling te 
oefenen in de vaardigheid van het denken en de daarmee samenhangende hou
ding van openheid dan hem te belasten met informatie die binnen afzienbare tijd 
weer verouderd is In dit verband is het van belang dat de leerling leert te leren, 
leert informatie te verwerken, argumenten te wegen, hypothesen te toetsen, 
alternatieven te bedenken enz Meer dan ooit dient men het woord van de 
sociale wetenschapper Gardner ter harte te nemen 'all too often we are giving 
our young people cut flowers when we should be teaching them to grow their 
own plants' (41). 

PARAGRAAF 5 PRELIMINAIRE VRAAGSTUKKEN BETREFFEN
DE DE VERHOUDING TUSSEN SCHOOL EN SC HOOLK ATECH ESE 

In deze paragraaf komt een drietal problemen aan de orde dat voorafgaat aan de 
fundering van het doel van de schoolkatechese in het doel van de school. Deze 
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problemen hebben betrekking op de verhouding van kerk en staat, op het gevaar 
van sectansme en op het gevaar van usurpatie 

Sectie 5 I De verhouding van kerk en staat 

Omdat deze studie handelt over de religieuze vorming door het godsdienstonder
wijs in schoolverband, dienen wij stil te staan bij de vraag naar de draagwijdte 
van het beginsel van de scheiding van kerk en staat in dezen Er gaan vanouds 
immers stemmen op om de rehgieu/e vorming uitsluitend te beschouwen als een 
taak van kerk en gezin, hetgeen de staat en daarmee ook de school van elke 
verantwoordelijkheid in dezen zou ontslaan 
Het is opmerkelijk dat het beginsel van de scheiding van kerk en staat, hetwelk 
tot het fundament van een aantal westerse democratieën behoort, m verschil
lende landen tot verschillende toepassingen heeft geleid m b t de verhouding van 
school en godsdienst We lichten dit aan de hand van een drietal voorbeelden 
toe Frankrijk, de U S A en Nederland 

Frankrijk 

In Frankrijk leidde het beginsel van de scheiding van kerk en staat tot de wet van 
1882, waarvan neutraliteit en laicismo de kenmerken zijn Deze wet verbood het 
godsdienstonderwijs op de openbare school, maar bepaalde de donderdag tot 
vrije dag, van welke de kerken gebruik konden maken om katechetische samen
komsten te beleggen in pastorieën, kerkzaaltjes en? Sindsdien begon het aantal 
pnvescholen te stijgen Deze waren immers niet verboden en de leerlingen kregen 
er godsdienstonderwijs In 1886 werd er een wet uitgeva.irdigd volgens welke de 
subsidie van deze scholen door de gemeentekas moest worden gestaakt 
Aan enkele openbare scholen voor voortgezet onderwijs is het toegestaan weke
lijks één uur godsdienstonderricht te ontvangen als vrij vak De godsdienstleraar 
('aumônier') behoort echter niet tot het lerarenkorps en wordt evenmin door de 
staat bezoldigd 
Afgezien van deze laatste uitzondering behoort Frankrijk tot de landen die het 
beginsel van scheiding van kerk en staat in de meest strikte zin interpre
teren (42) 

USA 

Gedurende lange tijd heeft men in de U S A een heftige discussie gevoerd om
trent de vraag in hoeverre de zogenaamde 'released time' en 'dismissed time' in 
strijd zijn met het grondwettelijk beginsel van de scheiding van kerk en 
staat (43). Onder 'released time' verstaat men het volgende De leerlingen van de 
'public school' die zulks wensen, bezoeken de godsdienstlessen van de leraar van 
het kerkgenootschap waartoe zij of hun ouders behoren Deze lessen worden in 
het lesrooster opgenomen en in het schoolgebouw gegeven De leraar wordt 
echter niet door de school bezoldigd De leerlingen die van dit aanbod geen 
gebruik maken, besteden hun tijd aan studie m een ander vertrek 'Dismissed 
time' verschilt hiervan doordat de godsdienstlessen wel in de schooltijd, maar 
niet in het schoolgebouw worden gegeven, doch b ν in de kerk, in een parochie
zaal, in 'the catholic school' 'Released time' werd door het federale 'Supreme 
Court' in 1948 tot 'unconstitutional' verklaard Een van de argumenten luidde 
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dat het schoolgebouw als openbaar eigendom ten onrechte gebruikt werd voor 
religieuze doeleinden. Daar de leerlingen verdeeld werden naar de verschillende 
kerkgenootschappen, werkte de school, vond men, bovendien sectarisme in de 
hand. 'Dismissed time' vindt blijkens een uitspraak in 1954 wel genade in de 
ogen van het 'Supreme Court'. In dit geval speelt openbaar eigendom geen enkele 
rol. Wel maakt men gebruik van de schooltijd van de leerlingen en van de recru-
teringsvoorziening van de school t.b.v. de religieuze vorming. 

Nederland 

De geschiedenis van de nederlandse onderwijswetgeving wordt gekenmerkt door 
een felle en langdurige strijd over de verhouding tussen school en gods
dienst (44). Zij had o.m. betrekking op vragen betreffende de behandeling van de 
bijbel, de wijze van behandeling van de bijbel, b.v. louter als geschiedenis, als 
literatuur, als bron van zedelijke beginselen, de voor de joden kwetsende behan
deling van het Nieuwe Testament, de keuze van de vertaling van de bijbel, het 
persoonlijke optreden van de leraar waarin hij van zijn eigen visie getuigt, de 
neutraliteit resp. openheid en respect t.a.v. afwijkende opvattingen, de plaats van 
het gebed en van religieuze liederen, de aanwezigheid van religieuze afbeeldingen 
in het klaslokaal en het dragen van een habijt door religieuze docenten. 
Deze vragen hebben betrekking op de wet van 1806 waarin de algemene zinsnede 
voorkomt dat de school zich richt op de Opleiding tot christelijke en maatschap
pelijke deugden'. De 19de eeuw is de eeuw van de schoolstrijd. In de openbare 
school werd een steeds sterker, negatief gekleurd neutralisme merkbaar, hetgeen 
de verbreiding van de bijzondere, c.q. confessionele school sterk heeft beïnvloed. 
Van de andere kant heeft de groei van het bijzondere c.q. confessionele onder
wijs de afstand tussen godsdienst en openbare school vergroot, vooral sedert de 
wet van 1889, volgens welke de docenten van het bijzonder lager onderwijs een 
honorarium van het rijk ontvangen, gelijk aan dat van de docenten van het 
openbaar onderwijs. 

Ondertussen vormt de onderwijswetgeving een interpretatie van het beginsel 
van de scheiding van kerk en staat, die allerminst een scheiding van school en 
godsdienst te zien geeft. De Wet op het Voortgezet Onderwijs van 1963 (W.V.O. 
of Mammoetwet) en de overgangswet W.V.O. van 1967 bevatten immers een 
drietal vormen van onderwijs in de christelijke godsdienst in schoolverband. Ten 
eerste, cultuurgeschiedenis van het christendom en bijbelkennis als facultatieve 
vakken in het Voortgezet Onderwijs; ten tweede, kerkelijk godsdienstonderwijs 
op de openbare school; en ten derde, godsdienstonderwijs op de bijzondere 
school. Wij zullen deze vormen successievelijk bespreken (45). 
De vakken cultuurgeschiedenis van het Christendom en bijbelkennis komen in de 
wet van 1963 niet voor. Zij worden pas in de bijlage van de wet van 1967 
opgenomen en wel in de lijst van bewijzen van bekwaamheid (no. 5 en 16). De 
introductie van deze vakken geschiedt formeel op basis van art. 12 van de 
W.V.O., waarin de wetgever aan het bevoegd gezag (voor rijksscholen: de minis
ter, voor gemeentelijke scholen: in regel het college van B. en W., voor bijzon
dere scholen: het schoolbestuur) de mogelijkheid biedt een aantal lessen te be
steden in vakken die het zelf kan kiezen. Het zijn de zgn. facultatieve vakken, 
welke onderscheiden dienen te worden van de zgn. keuzevakken. De eerste zijn 
die vakken die het bevoegd gezag naar eigen keuze in het schoolplan opneemt en 
welke de leerlingen verplicht zijn te volgen. De tweede zijn die vakken welke de 
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leerling zelf kiest ter samenstelling van zijn eigen pakket (46). 
Het kerkelijk godsdienstonderwijs op de openbare school is geregeld in art. 46 
van de V.W.O. Kerken mogen kosteloos gebruik maken van schoollokalen voor 
het geven van godsdienstonderwijs door leraren, door de kerken aangesteld. De 
H.O.-wet van 1876 schreef in art. 10 bis voor dat de voor het godsdienstonder
wijs bestemde uren binnen de schooltijd dienen te vallen of er bij aan dienen te 
sluiten. Deze regeling is in de wet van 1963 vervallen. Nieuw is dat de kerken 
(niet de leraren! ) een vergoeding kan worden toegekend. 
De W.V.O. handelt op vijf plaatsen over het godsdienstonderwijs op de bijzon
dere school: de artikelen 11, 12, 48, 33 en 55. De eerste twee vermelden de 
mogelijkheid van het godsdienstonderwijs op de bijzondere school, het derde 
betreft de toelating van leerlingen met een andere of geen levensbeschouwing tot 
de bijzondere school en het verbod hen tot het volgen van het godsdienstonder
wijs te verplichten, de twee laatste artikelen bepalen dat het vereiste bewijs van 
bekwaamheid, dat de wet voor alle vakken heeft vastgesteld, niet geldt voor de 
leraren godsdienst op bijzondere scholen. Deze regelingen zijn de voortzetting 
van de M.O.-wet van 1863 en de H.O.-wet van 1876. Het godsdienstonderwijs op 
de bijzondere school valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van de staat, 
hetgeen o.a. betekent dat deze zich onthoudt van een oordeel omtrent de eisen 
van bekwaamheid voor het geven van dit godsdienstonderwijs (47). 

Het beginsel van neutraliteit 

Uit het voorafgaande blijkt dat het beginsel van de scheiding van kerk en staat 
aanleiding geeft tot verschillende interpretaties t.a.v. de verhouding van school 
en godsdienst. M.a.w.: de door de staat beoogde neutraliteit m.b.t. de godsdienst 
leidt in het algemeen niet zonder meer tot de verwijdering van het godsdienst
onderwijs uit het verband van de school. Wij zouden nog een stap verder willen 
gaan. De door de staat beoogde neutraliteit impliceert naar onze opvatting juist 
de opname van het godsdienstonderwijs in het schoolleerplan, en wel in het 
kader van de sectie geestelijke stromingen (48). 

Met de jurist Von Campenhausen kan men onderscheid maken tussen twee 
vormen van neutraliteit (49). De eerste houdt verband met onverschilligheid, 
agnosticisme en atheïsme. De tweede heeft betrekking op de positieve openheid 
van de kant van de staat voor de verschillende levens- en wereldbeschouwelijke, 
resp. godsdienstige stromingen in de samenleving. Van de ene kant is deze laatste 
vorm van neutraliteit er op gericht eventuele prerogatieven van (een) bepaalde 
kerk(en) als (semi-)staatskerk te beëindigen en de staat er voor te behoeden dat 
deze met welk genootschap of beweging ook een speciaal verband zou aangaan. 
Van de andere kant bevordert zij een houding van respect voor de verschillende 
manieren waarop verschillende groeperingen in de samenleving de laatste vragen 
naar de zin van het menselijk bestaan en de toekomst van de samenleving gestalte 
geven en beantwoorden. Omdat groepsvorming en bezinning m.b.t. deze vragen 
van groot belang zijn voor het geluk van de mens en het welzijn van de samen
leving, heeft de staat hierin een taak (50). Deze bestaat niet in regulerend optre
den. noch in het aangaan van speciale bindingen, maar in het scheppen van 
voorwaarden, in het ter beschikking stellen van middelen. Toegepast op de 
school betekent dit dat het schoolleerplan voorziet in het onderwijs in de voor
naamste geestelijke stromingen welke de moderne samenleving bepalen (51). Dit 
onderwijs in de geestelijke stromingen verdient o.i. een plaats in de lijst van 
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verplichte vakken. De leerling zou echter, zoals wij in de inleiding op deze studie 
reeds hebben aangeduid, de vrijheid moeten hebben om, al of niet in overleg met 
de ouders, uit de sectie geestelijke stromingen een keuze te maken voor een 
bepaalde jaar- of semestercursus. Daarmee pleiten wij behalve voor het onderwijs 
in de christelijke godsdienst als verplicht keuzevak ook voor de opname van het 
onderwijs in een aantal andere geestelijke stromingen. Reeds bij de discussie over 
de overgangswet van 1967 in het parlement merkte de liberaal Van Dijk op dat 
de plaats van een vak als cultuurgeschiedenis van het christendom in de lijst van 
facultatieve vakken, in boven omschreven zin, niet overeenstemt met de doelstel
ling van de school, verwoord in art. 42 van de W.V.O., waarin het christendom 
uitdrukkelijk vermeld staat (52). Artikel 42 luidt: 'Het onderwijs bevordert de 
algehele ontwikkeling van de leerlingen door het doen verwerven van kennis, 
inzicht en vaardigheden en draagt bij tot hun vorming op grondslag van waarden, 
in de nederlandse traditie met name door christendom en humanisme erkend'. In 
overeenstemming met dit art. 42 bepleitte Van Dijk de opname van cultuur
geschiedenis van het christendom in de lijst van verplichte vakken. De formule
ring van het artikel zelf is evenmin buiten discussie gebleven. Op de eerste plaats 
waren er kamerleden die bezwaar hadden tegen de nevenschikking van christen
dom en humanisme. In zijn repliek verwees de toenmalige staatssecretaris Gros
heide naar het gemengde karakter van de nederlandse samenleving (53). Op de 
tweede plaats hadden sommigen bezwaar tegen het feit dat de betreffende for
mulering o.a. de joodse godsdienst en de ethiek die Ghandi vertegenwoordigt, als 
grondslag van zedelijke waarden uitsluit (54). Zowel de formulering van art. 42 
als de repliek van Grosheide zouden er, o.i., toe moeten leiden dat het onderwijs 
in de geestelijke stromingen, dat wij als een groep van verplichte keuzevakken 
opvatten, niet beperkt blijft tot het onderwijs in de christelijke godsdienst, maar 
dat ook andere belangrijke geestelijke stromingen als verplicht keuzevak in het 
schoolleerplan hun plaats krijgen. Zo heeft reeds de bijzondere commissie ter 
voorbereiding van wetsontwerp 5350 gepleit voor de mogelijkheid van niet-gods-
dienstig gefundeerd vormingsonderwijs (55). De reactie van de minister hierop 
was negatief, omdat de omschrijving 'niet-godsdienstig gefundeerd vormings
onderwijs' hem te weinig houvast bood en omdat de instellingen ontbraken met 
welke hij met het oog op de regeling van zulk een onderwijs in overleg zou 
kunnen treden. Pas sinds de overgangswet van 1967 geldt de kennis van het 
geestelijk leven als facultatief vak (56). 

Sectie 5.2 Het gevaar van sectarisme 

Behalve het beginsel van de scheiding van kerk en staat wordt soms ook het 
gevaar van sectarisme als argument tegen de opname van het godsdienstonderwijs 
in het schoolleerplan in het veld gebracht (57). Met name in de U.S.A. heeft men 
zich vaak om deze reden bevreesd getoond t.a.v. enigerlei verband tussen school 
en godsdienst. Men gaf er de voorkeur aan de twist tussen de kerkgenootschap
pen en de isolatie-tendens van verschillende kerkgenootschappen t.a.v. de ameri-
kaanse samenleving buiten de schooldeuren te houden. Dit achtte men niet 
alleen van toepassing voor het godsdienstonderwijs, maar ook voor andere gods
dienstige aangelegenheden, zoals gebed, religieuze liederen, het gebruik van het 
schoolgebouw voor liturgische diensten bij gelegenheid van de uitreiking van 
diploma's enz. Zo doet Boles verslag van de vele malen dat de gerechtshoven zich 
hebben gebogen over de vraag of de bijbel sectarisch is en daarom van de school 
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verwijderd zou moeten worden. De rechtbanken van elf staten verboden de 
bijbel, ook als 'leermiddel' in lessen in literatuur, 'social studies' enz. (58). Men 
toonde zich bevreesd dat het wantrouwen en de conflicten tussen de verschil
lende kerken door de invoering van het godsdienstonderwijs niet alleen in stand 
zou worden gehouden, maar daardoor ook zou worden gevoed en versterkt. 

Terwijl op de historische begrijpelijkheid van deze stellingname niets kan 
worden afgedongen, zij gewezen op een aantal moderne ontwikkelingen, die het 
gevaar van sectarisme en isolering zeer aanzienlijk hebben teruggedrongen. 
Vooreerst: de verhouding van de kerken onderling is in zeer belangrijke mate 
verbeterd. Dat geldt niet alleen voor de topniveaus, maar ook voor de leden van 
de verschillende kerken. De angst voor elkaar en de drang om zich t.o.v. de ander 
te weer te stellen, zijn goeddeels verdwenen. In plaats daarvan kan men een 
positieve gerichtheid t.o.v. elkaar en een oprecht zoeken naar samenwerking 
constateren. 
Vervolgens wijzen wij op een verschuiving van de functie van de school ten 
gevolge van de bewustwording van het geestelijk pluralisme in de moderne 
samenleving. De tendens om kinderen van gelijkgerichte gezindten bijeen te bren
gen en ze in contact te brengen met een eenzinnig systeem van normen en 
waarden, neemt geleidelijk af. Zo blijkt uit het onderzoek van de onderwijssocio
loog Van Kemenade dat de keuze van katholiek onderwijs door katholieke 
ouders ten behoeve van hun kinderen steeds minder gemotiveerd wordt door een 
ingroupmentaliteit en het verlangen naar isolement. Het percentage katholieken 
dat religieuze vorming in isolationistische en zelfs discriminerende zin verstaat, is 
duidelijk afgenomen en zal vermoedelijk blijven afnemen. Daarentegen kan men 
een versterking van het verlangen naar godsdienstige vorming in oecumenische en 
open scholen signaleren. Dit maakt de moderne school steeds meer tot een 
instelling waarin niet de geestelijke afzondering, maar de dialoog en de ontmoe
ting centraal staan (59). 
Ten derde: we voegen hieraan de hypothese toe dat religieuze vorming in school-
verband zelf nauwelijks tot de houding van sectarisme en isolationisme bijdraagt. 
De sociologen Greely en Rossi hebben o.a. onderzoek verricht naar de vraag of 
katholiek onderwijs leidt tot geringere deelname aan taken die voor de samen
leving van belang zijn en/of tot een discriminatoire gezindheid t.a.v. andere 
bevolkingsgroepen. Het antwoord luidde negatief (60). Het lijkt ons rechtmatig 
dit antwoord als hypothese op te vatten t.a.v. het effect van het godsdienst
onderwijs in dezen. 

Sectie 5.3 Het gevaar van usurpatie 

Een derde bezwaar tegen de opname van het godsdienstonderwijs heeft betrek
king op de positie van bevoogding die de schoolkatechese vaak heeft weten te 
veroveren ten aanzien van de andere vakken. Dat de aanklacht die in dit bezwaar 
vervat ligt, niet ongegrond is blijkt b.v. uit de onderzoeking van de onderwijskun
dige en godsdienstpedagoog Nipkow naar de opvattingen van het Deutsches 
Institut für Bildung und Wissen tussen 1958 en 1968 (61). Wij staan bij dit 
onderzoek kort stil. 

Het Deutsches Institut heeft o.m. tot doel onderzoek te verrichten, concrete 
richtlijnen en materialen te ontwikkelen op het terrein van algemene vormings-
en schoolvraagstukken. Het ontleent zijn levensbeschouwelijke inspiratie aan de 
bijbel en de christelijke traditie. Het stelt zich bovenconfessioneel op. Het richt 
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zich op de vorming van een allesomvattend christelijk mens- en wereldbeeld, 
waaruit de structuren van vorming en onderwijs kunnen worden afgeleid. Aan 
het 'Gesamtbild der Wirklichkeit' dient immers een alles 'umfassende Bildung' te 
corresponderen waarbij de binding aan de christelijke boodschap constitutief 
is (62). 

Het instituut heeft de volgende schooltheorie ontwikkeld. De school heeft tot 
doel de werkelijkheid in haar totaliteit voor de leerling toegankelijk te maken. 
Zij dient zich daarbij o.m. te hoeden voor het gevaar van vak-idiotie: de ver
schillende vakken dienen zo gegeven te worden dat hun funktie ten aanzien van 
de hierarchische structuur van de werkelijkheid voor de leerling duidelijk kan 
worden. Daartoe kan men een rangorde van vakken opstellen naar de toename 
van kengehalte met betrekking tot de diepste zin van de werkelijkheid als geheel: 
wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis, filosofie en 
godsdienst. Dat het goddelijke de laatste grond van de werkelijkheid is, blijkt 
reeds in de wiskunde en de natuurwetenschappen, in de aardrijkskunde en ge
schiedenis wordt het duidelijker, in de filosofie krijgt het vaste contouren, het 
godsdienstonderricht maakt het volledig transparant. 'Eerst het (godsdienst
onderwijs) is de ware bekroning van de hiërarchische piramide' (63). Het gods
dienstonderwijs bevat daarom een onvergelijkelijke vormingswaarde in relatie tot 
de andere vakken. De waarde der verschillende vakken is afhankelijk van hun 
bijdrage aan de kennis van de goddelijke grond van de werkelijkheid. Terecht 
spreekt Nipkow van een 'integralistisch denkmodel' dat sporen vertoont van de 
zinloze apologetische strijd tussen geloof en wetenschap (64). Uit zijn onderzoek 
blijkt dat de vrees voor usurpatie, voor 'theologisering' van de andere vakken niet 
ongegrond is. De vorming van de 'ideale persoonlijkheid' wordt afhankelijk ge
maakt van de godsdienstige structuren van het onderwijs in het algemeen en van 
het godsdienstonderwijs in het bijzonder. Nipkow wijst zulk een plaats van het 
godsdienstonderwijs in het schoolleerplan terecht van de hand. Naar zijn op
vatting heeft de school tot taak de leerling in te leiden in de vragen die de mens 
aan de werkelijkheid stelt. De wetenschappen leggen deze vragen uiteen naar de 
verschillende dimensies van de werkelijkheid opdat vanuit deze dimensies ge
leidelijk een toegang tot de betreffende vragen kan worden ontwikkeld. Een van 
de dimensies van de werkelijkheid is de religieuze dimensie, ten aanzien waarvan 
de theologie als wetenschappelijk referentiekader fungeert. De theologie gaat op 
dezelfde wijze als de andere wetenschappen en in samenwerking met deze weten
schappen probleem-gericht te werk (65). Dit betekent op de eerste plaats dat zij 
niet over antwoorden beschikt vooraleer de vragen gesteld zijn. Het betekent op 
de tweede plaats dat zij met de andere wetenschappen meedenkt, naar deze 
luistert, op hun vragen aansluit, een eigen interpretatie van de betreffende vragen 
ontwikkelt en deze steeds weer kritisch ter discussie stelt. Haar funktioneren is 
wars van vast-verankerde zekerheid, daar ook zij de diepten van ongeloof, twijfel 
en aporie kent (66). 

De vervanging van de piramidale verhouding tussen de theologie en de andere 
wetenschappen door de kritische dialoog is niet nieuw. Met name Vaticanum II 
heeft zich beijverd de theologie een plaats temidden van en niet boven de andere 
wetenschappen te doen innemen (67). Alleen de samenwerking van de vertegen
woordigers van de verschillende wetenschappen is in staat het geluk van mens 
en wereld naderbij te brengen. Theologie is een deel-wetenschap, zij is een weten
schap naast en samen met andere wetenschappen (68). 

De vrees voor usurpatie bleek niet ongegrond. Zelfs in de huidige schoolprak-

33 



tijk kan me nog relicten aantreffen van een verleden dat, meer dan nu, door 
machtsdenken en/of door angstig integrahsme gekenmerkt is geweest. Zo kan 
men wijzen op de volgende betrekkhjk onschuldige zaken het relatief hoge 
aantal godsdienstlessen op sommige scholen, de moderator-godsdienstleraar die 
lid is van het directieteam, het godsdienstonderricht dat bovenaan op de cijfer
lijst vermeld staat, sommige katechetische brugklasmethoden die verschillende 
lesuren uittrekken om de leerling met de hele school, alle docenten en alle 
vakken kennis te laten maken. 

PARAGRAAF 6 DE FUNDERING VAN DE SCHOOLKATECHESE IN 
DE DOELSTELLING VAN DE SCHOOL 

In deze paragraaf gaat het om de vraag of en op welke wijze het godsdienstonder
wijs een bijdrage levert tot de verwezenlijking van de doelstelling van de school. 
M a.w het gaat om de argumentatie van de opname van het godsdienstonderwijs 
in het leerplan van de school WIJ zullen nu aantonen dat de religieuze dimensie 
van de werkelijkheid zoals deze in het christendom tot uitdrukking komt, van 
zodanig gewicht is, dat het de opname van het godsdienstonderwijs in het school-
leerplan rechtvaardigt, ja zelfs gebiedt. Zoals wij in paragraaf 4 de functie van de 
school hebben beschreven als de vorming van de mens in samenhang met de 
sociale werkelijkheid en de individuele zelfontplooiing, zo stellen wij in de beide 
secties van deze paragraaf de relatie aan de orde tussen godsdienst, resp christen
dom en samenleving, alsmede tussen godsdienst, resp christendom en de ontwik
keling van de individuele persoon Vervolgens zullen we aangeven hoe het gods
dienstonderwijs kan bijdragen tot de vorming van het denken en in verbinding 
daarmee, tot de affectieve vorming m b t de religieuze dimensie van de werke
lijkheid 

Sectie 6 1 Het clmstendom en de sociale werkelijkheid 

In deze sectie bespreken we de volgende drie vragen 1 welke functies vervullen 
de godsdienst in het algemeen en het christendom in het bijzonder in de samen
leving, 2. zijn deze functies van dien aard dat ze de opname van het godsdienst
onderwijs in het schoolleerplan rechtvaardigen en 3. welke consequenties volgen 
hieruit voor de programmering van het godsdienstonderwijs. 

Voor een antwoord op de eerste vraag doen we een keuze uit de literatuur 
betreffende de cultuur- en godsdienstsociologie, naar welk wetenschapsgebied 
deze vraag heenwyst Een keuze is noodzakelijk daar de literatuur betreffende 
deze vraag een zodanige afmeting heeft aangenomen dat zij door de katecheticus 
moeilijk in een synthese is samen te brengen Bovendien bevat de vraagstelling 
zelf zoveel aspecten dat de meest uiteenlopende theoretische en empirisch geori
ënteerde verhandelingen besproken zouden moeten worden De sociologie maakt 
immers ter zake van het functiebegrip een aantal niet te verwaarlozen onder
scheidingen. Zo is er verschil tussen manifeste en latente functies, functies die 
door éen en functies die door meerdere sociale factoren worden uitgeoefend, 
primaire en secundaire, directe en indirecte functies, geïntendeerde en met-gein-
tendeerde, positieve en negatieve functies. Vervolgens dient in aanmerking te 
worden genomen dat functies kunnen variëren naargelang de socio-culturele en 
historische kontekst, hetgeen ieder verband tussen het functiebegnp en de ge-
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dachte van onveranderlijkheid a.h.w. bij voorbaat verdacht maakt (69). Dat dit 
alles enorme complicaties met zich meebrengt, moge duidelijk zijn als men be
denkt dat een bepaald aspect van een bepaalde godsdienst ín een bepaald opzicht 
een manifeste, positieve functie uitoefent voor een bepaalde groep, en in een 
ander opzicht voor dezelfde groep een latente, secundaire, negatieve functie, 
terwijl dit voor een andere groep weer anders kan gelden (70). 

Ook al zien wij af van een synthese-poging in dezen, toch zal onze keuze 
gerechtvaardigd moeten worden vanuit de centrale vraagstelling van de cultuur-
en godsdienstsociologie. Deze laat zich naar drie aspecten specificeren. Voor
eerst: in hoeverre wordt godsdienst bepaald door sociale structuren en omge
keerd? Ten tweede: in hoeverre draagt godsdienst bij tot sociale harmonie of 
sociaal conflict, tot orde af anomie? Ten derde: in hoeverre heeft godsdienst een 
conserverende dan wel een verandering-bevorderende werking? Op deze vragen 
geven de beoefenaars van de cultuur- en godsdienstsociologie uiteenlopende ant
woorden. Deze zijn tot een drietal algemene oriëntaties terug te voeren, aanslui
tend bij de visies van de drie klassieke auteurs in dezen: Marx, Durkheim en 
Weber. Ondanks alle ontwikkeling beheersen deze auteurs nog steeds de cultuur-
en godsdienstsociologische theorievorming, de richting van het onderzoek en de 
interpretatie van de onderzoeksgegevens (70a). 

Wij gaan er nu toe over de visies van Marx, Durkheim en Weber kort samen te 
vatten. In het kader van deze studie zien wij af van een onderlinge kritische 
vergelijking. Het gaat ons immers niet om het antwoord op de vraag welke van 
deze drie auteurs het gelijk aan zijn kant heeft, maar om de bewustwording van 
de verwevenheid van de godsdienst en de sociale werkelijkheid. Dit houdt in dat 
wij bij geen van deze drie auteurs 'het' antwoord zullen vinden. Hun visies gelden 
in het kader van deze studie veeleer als elkaar niet uitsluitende, maar elkaar 
aanvullende alternatieve hypothesen, waarvan de vruchtbaarheid bij ieder deel
probleem steeds opnieuw kan worden onderzocht (70b). 

Marx 

De kern van Marx' denken is gelegen in de anti-hegeliaanse visie dat de wereld 
van de ideeën en het denken zich dialectisch verhouden tot de materiële levens
omstandigheden der mensen, in welke dialectiek de wereld van het bewustzijn 
sterker door de werking van de materiele levensomstandigheden wordt bepaald 
dan omgekeerd. Dit geldt voor politieke denkbeelden, voor de wetgeving, de 
moraal, de filosofie; het geldt ook voor de godsdienst. Het bewustzijn is het 
bewuste zijn, en het zijn van de mens is het feitelijke levensproces van activiteit 
en arbeid. Niet het bewustzijn bepaalt het leven, maar het leven het bewustzijn. 
De toepassing van deze visie omtrent de dialectische verhouding van bewustzijn 
en zijn op de godsdienst betekent dat ook de godsdienst 'verbeelding'is van 
materiële condities. Men moet niet van de hemel naar de aarde afdalen, maar van 
de aarde naar de hemel opstijgen (71). Dan blijkt dat de godsdienst een maaksel 
van de mens is. Niet in die zin dat de godsdienst bepaald wordt door een 
algemeen menselijk religieus gemoed, zoals Feuerbach stelde, maar door de con
crete positie van de mens in de staat en de samenleving. Staat en samenleving nu 
houden de materiële condities in stand waardoor de heersende klasse het volk 
onderdrukt en het in ellende, armoede, onmacht en onwetendheid doet verke
ren. 

De godsdienst vervult in dezen de functies van projectie en illusoire compen-
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satie enerzijds en justificatie anderzijds De functie van projectie bestaat hienn 
dat 'godsdienst is het smachten van de gekwelde schepselijkheid, het gemoed van 
een wereld zonder hart, zoals zij de geest van geestloze toestanden is' (72) 
Godsdienst is de weerspiegeling van de wanorde der economische krachtsver
houdingen De functie van compensatie bestaat hierin dat de godsdienst er toe 
bijdraagt dat de uitgebuite arbeidersklasse het in deze economische constellatie 
althans kan uithouden De beloning in de hemel maakt de ellende op de aarde 
wat dragelijker, de leer van zonde en erfzonde biedt het volk inzicht in het 
onoverkomelijke karakter van de ellende waarin het verkeert het is zijn verdien
de straf van Godswege, het is de beproeving die de mens ten bate van zichzelf 
moet ondergaan Deze compensatie is echter een illusie De godsdienst is opium 
van het volk omdat ze illusie tot werkelijkheid verheft en de mens bekwaam 
maakt om het recht in eigen hand te nemen De justificatiefunctie komt b ν tot 
uitdrukking in de sociale ethiek van het christendom Deze heeft zowel de slaver
nij van de oudheid en het lijfeigenschap van de middeleeuwen gelegitimeerd, als 
de onderdrukking van de arbeidersklasse van de moderne tijd De ethiek van het 
christendom predikt deugden als bescheidenheid, deemoed, nederigheid ze 
rechtvaardigen en bestendigen de vervreemding van het proletariaat (73) 
Uit dit alles blijkt hoezeer de godsdienst de ideologische weerspiegeling is van de 
economische krachtsverhoudingen de godsdienst staat in dienst van de belangen 
van de heersende burgerlijke klasse (74) 

Marx' visie t a v de dialectische relatie van godsdienst en economische ver
houdingen houdt niet op bij de ontmaskering van de godsdienst als ideologie 
Zijn godsdienstkritiek is voorwaarde voor alle andere kritiek Dit houdt in dat hij 
het volk oproept niet alleen de godsdienst als 'Verhimmlichung' van economi
sche wantoestanden op te geven, maar ook het hele bestel omver te werpen dat 
zulk een ideologie nodig heeft 'De opheffing van de godsdienst als het ilhaoire 
geluk van het volk is de eis van zijn werkelijk geluk' (75) 'De kritiek van de 
hemel gaat daarmee over in de kritiek van de aarde, de kritiek van de godsdienst 
in de kritiek \aii liet redit de kritiek ian de theologie in de kritiek \an de 
politiek' (76) De kritiek op de godsdienst betekent uiteindelijk dat men niet 
alleen begrijpt dat het om de waardigheid van de mens gaat, maar deze waardig
heid ook metterdaad bewerkstelligt (77) Theoretische kritiek is niet voldoende, 
ze verandert immers niets Het gaat er niet om de wereld op een nieuwe wijze te 
interpreteren, het gaat er om haar te veranderen (78) 

Wij hebben in de inleiding op deze sectie opgemerkt dat ook voor Marx de 
relatie tussen godsdienst en samenleving, of precieser tussen godsdienst en eco
nomische verhoudingen, dialectisch van aard is, zij het dat de werking van de 
eerste op de tweede een zeer grote nadruk krijgt De werking van de godsdienst 
in deze dialectiek kan naar Marx' visie naar twee punten worden onderscheiden 
Vooreerst zoals gezegd, de godsdienst is met alleen weerspiegeling van de econo
mische krachtsverhoudingen, zij legitimeert en sanctioneert ze ook Ten tweede 
de Reformatiebeweging van Luther komt de eer toe de revolutie van de onder
drukten tegen de heerschappij van de bezittende klasse als opgave doorzien te 
hebben Als geen ander heeft Luther gestreden tegen de macht van de katholieke 
hiërarchie en de politieke heerschappij van Rome Desondanks is hij mislukt in 
het vervullen van deze opgave Want 'hij heeft de papen in leken veranderd, 
omdat hij de leken in papen veranderd heeft Hij heeft de mens van de uiterlijke 
godsdienstigheid bevrijd, omdat hij de godsdienstigheid tot de innerlijke mens 
heeft gemaakt' (79) Ook al is Luther met geslaagd, hij heeft iets van de ware 
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revolutie gezien. De theorie van Luther omtrent het algemene priesterschap van 
de gelovigen en omtrent de wereldlijke godsdienst heeft een utopisch karak
ter (80). Wellicht wordt mede in dit verband de paradoxale uitspraak van Marx 
begrijpelijk dat 'de religieuze ellende tegelijk de uitdrukking is van de werkelijke 
ellende en het protest tegen de werkelijke ellende' (81). 

Durkheim 

Zowel Durkheim als Weber wijzen de visie van Marx af. Beiden menen zij dat het 
onjuist is de godsdienst tot economische verhoudingen te reduceren. Wij merken 
hierbij op dat zij met deze interpretatie aan Marx zelf voorbijgaan. Marx is geen 
economisch determinist, zoals uit de voorafgaande bespreking bleek. Hij ziet de 
relatie tussen godsdienst en economische verhoudingen immers als een dialec
tische relatie (82). 

Durkheim ontwikkelt en toetst in 'Les formes élémentaires de la vie reli
gieuse' zijn theorie dat 1. de godsdienst de eminente symbolisering is van het 
groepsleven en 2. dat deze symbolisering omgekeerd inwerkt op het groepsleven 
en de groepsintegratie. Onder godsdienst verstaat hij: 'een samenhangend sys
teem van overtuigingen en praktijken, die betrekking hebben op heilige, d.w.z. 
afgescheiden en onschendbare dingen, overtuigingen en praktijken die in eenzelf
de morele gemeenschap, kerk genaamd, al diegenen met elkaar verbinden die er 
toe behoren' (83). Het valt op dat Durkheim in deze definitie godsdienst niet 
definieert als de verhouding tot het bovennatuurlijke of het mysterie. De reden 
hiervan is dat de idee van het onkenbare slechts aan een klein aantal ontwikkelde 
godsdiensten eigen is (84). Godsdienst wordt evenmin gedefinieerd als de verhou
ding tot God of een geestelijk wezen, want men kan godsdienstig gedrag signa
leren dat geen of slechts gedeeltelijk betrekking heeft op een godheid, zoals b.v. 
in het boeddhisme en het janai'sme in India. Godsdienst heeft voor Durkheim 
allereerst te maken met opvattingen (overtuigingen) en riten (praktijken) aan
gaande heilige voorwerpen. Van de riten en opvattingen zijn de riten primair. De 
opvattingen leggen de betekenis van de riten uit. De opvattingen nu — dat is het 
eerste kenmerk van deze definitie — verdelen de dingen in twee klassen: heilige 
en profane dingen. Het gaat hier om twee totaal verschillende werelden, die 
volstrekt heterogeen zijn. Er is niets gemeenschappelijks tussen hen. Natuurlijk 
kan er wel een overgang van de ene wereld naar de andere wereld plaatsvinden, 
maar dan toch altijd d.m.v. een 'transformation totius substantiae' (85). Op de 
tweede plaats valt de sociale bepaaldheid van de godsdienst op. De godsdienst 
verbindt de leden van de groep, omdat zij als symbolisering van het groepsleven 
uit het leven van de groep zelf opbloeit. Het heilige karakter van de 'afgescheiden 
en onschendbare dingen' is dan ook niet afhankelijk van de intrinsieke eigen
schappen van deze dingen, maar van de groeps-attituden (85a). De gezamenlijk
heid onderscheidt godsdienst van magie. De magiër heeft clientèle, hij staat niet 
in het centrum van een godsdienstige gemeenschap. Er bestaat geen magische 
kerk. Kerkelijkheid is als gezamenlijkheid een essentieel kenmerk van godsdienst. 
Er is geen godsdienst zonder kerk (86). 

Om nu de relatie tussen samenleving en godsdienst nader aan het licht te 
brengen, verricht Durkheim een uitgebreid onderzoek naar het totemisme van 
primitieve volken in Australië. Hij meent d.m.v. dit onderzoek de fundamentele 
structuren van de godsdienst in het algemeen te kunnen blootleggen, daar het 
totemisme, in onderscheid met het naturisme en het animisme (87), de meest 
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elementaire godsdienst is. Zoals de natuurwetenschapper zijn onderzoeksobject 
tot zo simpel mogelijke condities terugbrengt om daardoor een zo scherp moge
lijk beeld van de wetten te krijgen die zij object beheersen, zo bepaalt ook de 
godsdienstsocioloog zich tot de meest eenvoudige vormen van godsdienst (88). 
De verschillende godsdiensten zijn immers onderling vergelijkbaar: zij beant
woorden, ieder op een eigen wijze, aan de condities van het menselijk be
staan (89). 

Aan de hand van de ontleding van het totemisme in Australië komt Durkheim 
tot de volgende interpretatie van de godsdienst. Godsdienst mag niet worden 
beschouwd als dwaling, leugen of hallucinatie. Godsdienst vindt haar wortels in 
wat een gemeenschap tot gemeenschap maakt. De godsdienst symboliseert in 
riten en opvattingen zowel het gezag dat de groep voor de individuele mens 
vertegenwoordigt als diens overgave aan de groep; ze symboliseert zowel de vrees 
als de geëngageerde eerbied van het individu voor de groep. De groep vestigt in 
de mens een gevoel van constante afhankelijkheid van de groep, tegelijkertijd 
wekt zij een door respect ingegeven passie op voor de groep (90). Godsdienstige 
gedragingen nu drukken dit uit: Het goddelijke is 'tremendum ac fascinosum', 
naar een uitspraak van Rudolph Otto. De stelling van Durkheim gaat hiermee 
verder dan de parallelliteit tussen de gevoelens van ontzag en overgave die de 
groep bewerkstelligen en de gevoelens van eerbied en liefde die de godsdienst 
oproept. Durkheim identificeert heilig en sociaal, resp. profaan en individueel. 
De grond van deze identificatie is behalve in de analyse van de functie van de 
godsdienst in het leven van de groep ook gelegen in het positivisme en agnosti
cisme van Durkheim. Empirische verschijnselen mogen alleen door andere empi
rische verschijnselen worden verklaard en nooit door niet-empirische aangelegen
heden, waarvan we immers niets weten. Welnu, het enige wat empirisch(! ) 
boven de individuen uitgaat, is de groep (91). 
De godsdienst komt dus als symbolisering van het groepsleven uit het groeps-
leven voort en werkt omgekeerd op het groepsleven en de groepsintegratie in. Als 
de symbolisering van de 'passion commune' (92)., 'l'ébranlement collectif, 
'l'effervescence générale', 'l'exaltation générale' (93) vindt de godsdienst haar 
oorsprong in het groepsleven en draagt omgekeerd tot de eenheid van de groep 
bij (94). 

Durkheim maakt aan talloze concrete voorbeelden zijn theorie duidelijk. We 
noemen er enkele. 
De zgn. negatieve cultus vormt een systeem van taboes ter onderscheiding van 
het heilige en het profane, b.v. het verbod om heilige dingen aan te raken zoals 
bloed, paarden, een dood lichaam; heilige dingen te eten, zoals heilige planten en 
dieren (95). Deze negatieve cultus verbiedt echter niet alleen bepaald gedrag, ze 
stimuleert ook gedrag, nl. ascetisch gedrag zoals afzondering, vermindering van 
voedsel, vasten, zwijgen, sobere kleding dragen. Deze ascese heeft tot doel dat de 
mens het profane in zichzelf 'aflegt' en zich voorbereidt op contacten met het 
heilige (96). De zin van het geheel van de negatieve cultus nu is gelegen in de 
eerbied voor het heilige, d.i. de eerbied voor de hogere krachten van de gemeen
schap, welke men met toegewijde zorg dient te omgeven en waarvoor men offers 
moet brengen (97). 
De positieve cultus bevat naast de zgn. mimetische, de commemoratieve, de 
rouw- en verzoeningsriten ook het offer, en wel naar twee momenten: het maal-
tijdoffer en het zgn. oblatie-offer. In het eerste eet men, in het tweede offert 
men het vlees van het totemdier. In het eerste symboliseert men de gaven die de 
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gemeenschap het individu schenkt men viert de communio door te eten, in het 
tweede symboliseert men de toewijding en offergezindheid van de individuen aan 
de gemeenschap, daar de/e slechts bestaat en kan bestaan voorzover de indivi
duen zich iets aan de gemeenschap gelegen laten liggen De twee momenten van 
het offer zijn gebaseerd op het cirkelmechamsme van het 'do ut des' tussen 
individu en gemeenschap (98) 

Omdat de godsdienst de meest intense symbolisering van de gemeenschap is, 
is het ook niet verwonderlijk dat alle grote sociale instituties uit de godsdienst 
voortkomen Dat geldt voor de fundamentele kategoneen van het denken en de 
wetenschap, voor de moraal en het recht (99) Godsdienst is dus geen ingeboren 
individuele eigenschap, maar een functie van de samenleving (100) Godsdienst is 
evenmin slechts een epifenomeen van de materiele verhoudingen in de samen
leving, zegt Durkheim tot de vertegenwoordigers van het historisch materialis
me (101), maar de uitdrukking van het hogere bewustzijn van de samenleving 
van zichzelf (102) Vanwege het sociale karakter van de godsdienst moet men de 
individuele godsdienstigheid zien als een geïndividualiseerde vorm van collectieve 
godsdienstigheid zuiver individuele godsdienstigheid is een contradictio in ter
minis (103) 

Weber 

Uit het werk van Weber kiezen we het beroemde opstel 'die Protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus', dat handelt over de invloed van het 
ascetisch protestantisme op de geest van het kapitalisme Deze keuze doet geen 
recht aan de totale visie van Weber op de samenhang tussen godsdienst en maat
schappelijke constellaties Men treft bij Weber ook beschouwingen aan omtrent 
de wijze waarop de godsdienst gebruikt wordt voor materiele belangen en de 
invloed van de sociale status op de godsdienstigheid (103a) Wij beperken ons 
echter tot het genoemde opstel omdat de invloed van de economische, sociale en 
culturele orde op de godsdienst in het kader van deze studie reeds voldoende bij 
Marx en Durkheim aan het licht is gebracht 

Een eerste aanzet tot de studie over de betekenis van het ascetisch protestan
tisme werd gevormd door een overzicht van statistische gegevens waaruit bleek 
dat protestanten veel duidelijker vertegenwoordigd zijn in de kring van kapitaal
bezitters, ondernemers, hoger geschoold, m η technisch en commercieel perso
neel dan de katholieken, dat het percentage katholieken dat hoger onderwijs 
volgt of gevolgd heeft duidelijk achterblijft bij het percentage leerlingen en oud-
leerlingen op de totale bevolking, dat het percentage katholieken dat niet het 
algemeen vormend gymnasium, maar de meer op beroep en handel georiënteerde 
opleidingen, zoals hogere burgerscholen, volgt of heeft gevolgd, opvallend kleiner 
is dan dat der protestanten, dat katholieke minderheden in Duitsland, Nederland 
en Engeland, relatief gesproken, geen sterkere voorkeur vertonen dan katholieke 
meerderheden voor een beroep in de technisch-commerciele sfeer, hetgeen in 
tegenstelling staat tot de algemene tendens dat minderheden, omdat ze geen 
toegang hebben of verkiezen tot ambtelijke functies, zich bij voorkeur toeleggen 
op beroepen in de economische sector (104) 

Het onderzoek naar deze samenhang maakt duidelijk dat niet zozeer het 
protestantisme m zijn totaliteit verbanden onderhoudt met de geest van het 
kapitalisme, maar vooral het calvinisme van de 17e eeuw en het protestantse 
sectarisme Het valt immers op dat niet alleen het katholicisme, maar ook het 
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lutheranisme, althans in hun ideaaltypische vorm (105), veeleer de status quo 
van de tot dan toe agrarisch-patnarchaal georiënteerde samenleving geconsoli
deerd hebben Het calvinisme echter en de aan haar ontsproten buitenkerkelijke 
secten hebben mede de basis gelegd voor de moderne westerse gezindheid, die 
Weber 'de geest van het kapitalisme' noemt Dit wordt duidelijk wanneer men de 
calvinistische uitwerking van de theologische leer van de uitverkiezing vergelijkt 
met die van het lutheranisme Bij Luther gaat het om de persoonlijke gevoels
matige ervaring van de verlossing door Gods genade — een thema, dat overigens 
geleidelijk aan betekenis inboet —, bij Calvijn gaat het om eerbetuiging aan God 
om zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit van verkiezing en verwerping (106) De 
hoogste religieuze beleving voor het lutheranisme is de unio mystica met haar 
nadruk op contemplatie en de passieve, de zinnen vervullende rust in God (107) 
Calvijn daarentegen is wars van alle 'Stimmungsfrommigkeit', de mens draagt het 
meest adequaat tot de eer van God bij door de zichzelf-vergetende vervulling van 
de beroepsopgaven Op deze wijze draagt hij bij tot de uitbreiding van de heer
schappij Gods in een wereld die door slechtheid wordt getekend Deze beroeps
arbeid is met alleen het meest sprekende eerbewijs aan God, maar ook het 
werktuig van Gods heilvol handelen jegens de mens (108) Dit betekent dat de 
uitverkiezing en de heilsbelofte zich in deze perfecte beroepsuitoefening en de 
resultaten ervan uitdrukken In deze opdracht bevindt de afzonderlijke mens 
zich in een eenzame positie of hij tot de uitverkorenen of tot de verworpenen 
behoort, is hem onbekend God heeft zijn besluit t a ν ieder mens afzonderlijk 
op soevenjn-onnaspeurbare wijze genomen Er is ook geen enkele instantie die de 
mens hierin kan bijstaan geen predikant, geen sacramenten, geen kerk, geen 
God, want ook Christus is alleen voor de uitverkorenen gestorven (109) Hier 
staat de mens alleen t o ν zijn majesteitelijke God Het enige dat hem te doen 
staat, is aan deze hoogverheven God eer te brengen door onzelfzuchtige arbeid 
Deze dient hij met grote nauwgezetheid en zelfcontrole te vervullen Hij dient 
a h w boekhouding te voeren over hetgeen hij aan arbeidsprestaties verncht Het 
is de mens niet gegeven van de resultaten van zijn arbeid te genieten en de 
verkregen middelen te verbruiken, tenzij voor nieuwe investeringen Dit heeft 
een rationalisering van het ethisch leven tot gevolg en een rationalisering van de 
ascese Nu is ook aan de katholieke kerk een ascetische zelfcontrole met vreemd, 
getuige de methodische aanpak van het geestelijk leven b ν bij Benedictus en 
Ignatius Maar daar bleef het grotendeels beperkt tot de gemeenschappen der 
monniken, terwijl het calvinisme het uitbreidde tot ieder die als christen een 
heilig leven in de wereld wil leiden Het calvinisme kenmerkt zich door een 
algemene binnenwereldhjke ascese Zo is de predestinatieleer de dogmatische 
achtergrond van een ethiek waarin een methodisch gerationaliseerde aanpak van 
het ethisch leven centraal staat (110) 

Wat houdt nu de geest van het kapitalisme in, die, zoals Weber aangeeft, door 
het calvinisme is beinvloed9 Uitdrukkingen als 'het calvinisme bevordert de han
delsgeest', 'de calvinistische diaspora is de 'Pflanzschule der Kapitalwirtschaft" 
zijn te vaag (111) Kapitalisme, het streven naar winst, het voeren van een boek
houding enz komen met voor het eerst in de 16e-17e eeuw voor, evenmin bleven 
ze tot de westerlijke wereld beperkt (112) De geest van het kapitalisme welke 
men aantreft onder de kleine burgers in de sector van de industriële nijverheid, is 
niet zonder meer gelegen in de gerichtheid op de door de wetenschap geleide 
uitbreiding van de arbeidsproductiviteit Het is veeleer de drijfkracht van deze 
gerichtheid, welke wordt gevormd door het ethisch aanvoelen dat het goed is 
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nauwgezet te arbeiden aan de vergroting van het kapitaal, dat het deugdzaam is, 
zonder acht te slaan op zichzelf en eigen levensgenietingen, de arbeidsprestatie te 
bevorderen Hierin past niet alleen het rationeel hanteren van het bedrijfs
kapitaal, maar ook dat van de vrije arbeid, de vrije arbeiders De geest van het 
kapitalisme is een totale, irrationele overgave aan een rationele beroeps
ethiek (113), welke zich uit in deugden als vlijt, spaarzaamheid, zin voor bere
kening, stiptheid, graag en lang willen werken enz 
Na deze omschrijving van de 'geest' van het kapitalisme springt de inhoudelijke 
parallel met de calvinistische ethiek in het oog In een onderzoek van praktisch-
pastoralc geschriften (114), waarin de mens op de concrete ethische normen van 
het (beroeps)leven van alledag wordt gewezen, stoot Weber op aspecten als 
'arbeid en beroep als bijdrage tot de eer van God', 'succes in arbeid en beroep als 
teken van uitverkiezing' enz Hij stelt niet alleen een correlatie tussen beide vast, 
maar formuleert ook de hypothese van een causale relatie, zij het dat het hier 
niet gaat om een geïntendeerde causaliteit De geest van het kapitalisme wordt 
noch door Calvijn, noch door de stichters der sekten als doel van de godsdienst 
aangemerkt Het gaat hén immers om het religieuze heil Het gaat Wéber echter 
om de wijze waarop men in de 17e eeuw in de praktische pastoraal (' ) de 
consequenties van de ethiek van Calvijn, zelf reeds het gevolg van dogmatische 
inzichten, meende te moeten doortrekken De culturele invloed van het cal
vinisme is grotendeels ongewild en onvoorzien gebleven voor de oorspronkelijke 
geestelijke leiders zelf Soms gaat deze zelfs tegen hun bedoelingen m (115). 
Weber formuleert nu de hypothese van de wederkerige causaliteit het ascetisch 
protestantisme heeft de oorsprong en de groei van de geest van het kapitalisme 
beïnvloed, evenals het zelf waarschijnlijk mede door sociaal-economische en cul
turele factoren is bepaald Deze hypothese formuleert Weber aan het emde van 
zijn opstel (116), waarmee hij de empirische verificatie ervan aan anderen over
laat 

De opname van het godsdienstonderwijs in het schoolleerplan 

Voor het antwoord op de vraag naar de legitimatie van de opname van het 
godsdienstonderwijs in het schoolleerplan brengen wij de met het oog hierop 
meest belangrijke aspecten van de theorieën van Marx, Durkheim en Weber met 
elkaar in verband en voegen er een enkele gedachte aan toe. 

Vooreerst kunnen we zeggen dat godsdienst en christendom fungeren als een 
systeem van zingeving Dwz godsdienst en christendom verschaffen inzicht in 
de zin en de samenhang van het leven van de mens, de samenleving en de 
kosmos Ze bevatten ideeën, idealen, waarden en normen die verband houden 
met de zgn. laatste vragen over het wezen, oorsprong en toekomst van het 
bestaan en de consequenties daarvan voor het handelen Ze hebben betrekking 
— om met Durkheim te spreken — op 'la vie sérieuse' Zingevingssystemen zijn 
uit het menselijk bestaan niet weg te denken, zij het dat men ze in sterk wisse
lende gestalten en soms in moeilijk herkenbare vormen aantreft. Een groot aantal 
van hen is gefundeerd op een mens en wereld overstijgende goddelijke werkelijk
heid, een ander aantal vindt haar basis in de binnenwereldhjke werkelijkheid zelf, 
zoals het humanisme, het socialisme enz, hetgeen de godsdienst- en cultuur
sociologie doet spreken van 'sacred' en 'secular religions'(117). De mate van 
herkenbaarheid wordt bepaald door het geestelijk pluralisme van thans, dat indi
viduen en groepen er toe kan brengen uit de verschillende elementen van de 
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levens- en wereldbeschouwingen die zich aan hen voordoen, een eclecticistische 
keuze te doen, welke aan hun wisselende behoefte en verlangens beantwoordt 
Juist de voortdurende variatie en het eclecticistisch karakter van deze keuze 
bemoeilijken de herkenbaarheid, hetgeen wordt aangeduid met de term 'invisible 
religion' (118) De christelijke godsdienst nu neemt in dit geheel van zingevings
systemen een belangrijke plaats in, zowel in haar geïnstitutionaliseerde, herken
bare vorm, als in haar meer anonieme aanwezigheid in de 'invisible religion' Dit 
laatste heeft overigens het karakter van een hypothetische uitspraak, welke ech
ter tegen de achtergrond van de invloed van het christendom op de westerse 
cultuur in het algemeen niet van betekenis ontbloot is 

Op de tweede plaats kunnen we zeggen dat een geïnstitutionaliseerd zinge-
vmgssysteem zoals de christelijke godsdienst functioneert in het kader van het 
groepsleven van mensen Durkheim heeft aangetoond dat de godsdienst als 
symbolisering van het groepsleven uit het groepsleven /elf tot ontplooiing komt 
en tot de groepsintegratie bijdraagt De groep vindt in de godsdienst de veranke
ring van de door de groep gestichte ordening en zingeving van de werkelijkheid in 
heilige structuren en de bescherming en afweer tegen chaos en anomie (119) 

Aangezien - op de derde plaats — de godsdienst de symbolisering is van het 
groepsleven en het groepsleven a h w weerspiegelt, zoals Marx heeft aangegeven, 
zal men in de godsdienst ook de sporen aantreffen van de wij/e waarop de groep 
zichzelf als groep heeft gestructureerd, с q de machtsuitoefening heeft verdeeld, 
de wijze van machtsuitoefening heeft vastgesteld, de huishouding van de groep 
regelt, de relatie met andere, b ν haar vijandige groepen, onderhoudt enz 

De verwevenheid van godsdienst — op de vierde plaats — en groepsleven leidt 
er gemakkelijk toe dat de godsdienst dienst doet als justificatie van de (banale) 
belangen van hen aan wie de macht in de groep is toevertrouwd of van hen die 
deze trachten te veroveren Godsdienst functioneert dan als ideologie, welke de 
werkelijkheid versluiert en het protest van de zwakken in de groep bij voorbaat 
verdacht maakt, /oals Marx dat heeft uitgedrukt met het beroemde woord 
godsdienst is opium van het volk 

Hieruit blijkt — op de vijfde plaats — dat godsdienst invloed uitoefent op het 
leven van de groep Zij geeft er richting aan en legitimeert het Dit betekent met 
altijd continuering van de status quo De godsdienst kan immers ook veranderin
gen in het groepsleven tot ontwikkeling brengen en legitimeren, zoals Weber 
heeft aangegeven 

Wij kunnen nu zeggen vanwege de nauwe samenhang tussen godsdienst en 
sociale werkelijkheid en vanwege de invloed van beide op elkaar is het verant
woord en geboden ruimte vrij te maken voor het godsdienstonderwijs m het 
schoolleerplan Het is immers van belang dat de leerling inzicht ontwikkelt in de 
wijze waarop de samenleving zich verhoudt tot het godsdienstig zingevings
systeem van het christendom dit als bescherming behoeft, haar eigen sporen er 
in nalaat, het hanteert ter legitimering van de status quo of van gewenste sociale 
verandering Niet alleen de positieve bijdrage van de godsdienst aan het geheel 
van de samenleving, doch ook de negatieve invloed van de godsdienst vormt een 
argument voor de opname van het godsdienstonderwijs in het schoolleerplan, 
daar het beter is invloedrijke negatieve sociale factoren systematisch aan de orde 
te stellen dan ze systematisch onbesproken te laten Op de/e wijze draagt het 
godsdienstonderwijs bij tot onthulling en ontmaskering 

42 



Doel en inhoud van het godsdienstonderwijs 

Tot slot staan we stil bij de vraag naar de consequenties voor de programmering 
van het godsdienstonderwijs. We spitsen deze vraag toe op het doel en de inhoud 
van het godsdienstonderwijs. 

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat kennisverwerving alléén niet 
volstaat als doel van het godsdienstonderwijs. De ontwikkeling van de vaardig
heid in kritisch denken dient prioriteit te verkrijgen. Dit geldt niet alleen voor 
wat we de ontmaskeringsfunctie van het godsdienstonderwijs hebben genoemd. 
Het geldt ook voor de verheldering van de sociale veranderingsprocessen en de 
bijdrage van de godsdienst daaraan. Het geldt evenzeer voor de integratie-functie 
van de godsdienst t.a.v. individu en samenleving. Het gaat er om het zingevings
systeem van het christendom naar haar rationele structuur bloot te leggen. Het 
gaat om het onderzoek naar de redelijkheid ervan. Het doel van zulk een gods
dienstonderwijs is niet dat de leerling de sociale functies van het christendom 
a.h.w. 'uitvindt', maar ze met behulp van de betreffende wetenschappen kritisch 
doordenkt en uitwassen doorziet (120). 

Bij de keuze van de inhoud van het godsdienstonderwijs zal men de visies van 
de drie besproken klassieke auteurs zorgvuldig dienen te verdisconteren. Dit is 
mogelijk door bij ieder thema van een katechetische unit de drie genoemde 
stellingnamen wisselend als hypothese van kritisch onderzoek te hanteren. De 
ene keer zal het thema aanknopingspunten bieden voor de theorie van Durkheim 
omtrent de godsdienst als zingevingssysteem, als uitdrukking van 'la vie sérieuse' 
van de groep en als integratiemechanisme van de groep, een andere keer voor de 
visie van Marx omtrent de, overigens dialectische, gebondenheid van de gods
dienst aan economische constellaties en omtrent ideologievorming in dezen, een 
derde keer voor de idee van Weber betreffende de betekenis van de godsdienst 
voor de ontwikkeling van de samenleving. 

We lichten dit met enkele voorbeelden toe. 
In een katechetische unit over de kerk, waarin de draagwijdte van de incarnatie 
van de kerk in de samenleving en haar instituties aan de orde wordt gesteld, kan 
het verschijnsel van de opkomst en het verval van de verzuiling ter sprake worden 
gebracht. Sociologisch valt hier o.a. op te merken dat naar alle waarschijnlijkheid 
zowel de op- als de neergang van de verzuiling samenhangen met de aard van de 
religieuze identiteit van de betreffende groep van de bevolking, althans van de 
katholieken in Nederland. Niettemin spelen ook factoren een rol als de behoefte 
aan de zelf-integratie van het katholieke volksdeel, resp. de bevrediging van deze 
behoefte. Aan hetzelfde voorbeeld kan worden duidelijk gemaakt dat de verzui
ling welke, zoals gezegd, in de religieuze identiteit waarschijnlijk haar grootste 
kracht vond, positief heeft bijgedragen tot de geestelijke en sociale ontwikkeling 
van het katholieke volksdeel (121). Tenslotte zou men de vraag kunnen stellen 
of de weerstand van katholieke schoolorganisaties tegen de deconfessionalisering 
van het schoolwezen, welke weerstand men vaak op religieuze motieven baseert, 
wellicht mede wordt ingegeven door de zorg om het behoud van eigen posi
ties (122). 
In katechetische units welke bepaalde aspecten van het lutheranisme, zoals de 
individuele en sociale ethiek, tot onderwerp hebben, kan aan de orde worden 
gesteld hoe het lutheranisme o.a. door de legitimering van patriarchale gezags
verhoudingen tot handhaving van de status quo heeft bijgedragen, het absolu
tisme van het gezag van de vorst en het mercantilisme van de staat mede heeft 
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voorbereid en zich tegen het opkomend kapitalisme heeft opgeworpen (123). Dit 
in tegenstelling tot het calvinisme, dat zoals gezegd, in haar gerichtheid op de 
methodische zelfheiliging via de beroepsarbeid in de wereld, vooreen belangrijk 
deel tot de geest van de moderne economie heeft bijgedragen en o.a. in haar 
nadruk op de verantwoordelijkheid van de individuele persoon de ontwikkeling 
van de idee van de democratie heeft begunstigd (124). 
Ook de katechese over het ambt, toegespitst op de fundering, de draagwijdte en 
de wijze van gezagsuitoefening door de ambtsdrager komt in aanmerking voor 
benaderingen die hun oriëntatie vinden in de visies van de drie klassieken. Zo 
staat de democratisering in de kerk niet los van het democratiseringsproces in de 
samenleving, wordt de weerstand tegen kerkelijke democratisering mede inge
geven door de angst om machtsverlies, worden bepaalde besluiten eerder geba
seerd op de onveranderlijkheid van de uitspraken van het leergezag dan op rede
lijke argumentatie (humane vitae)(125), en draagt een meer democratisch geori
ënteerde ambtsuitoefening bij tot b.v. het geluk in en de verbetering van de 
huwelijksrelatie (bisschop Bekkers). 
Dat de godsdienst veranderende kracht bezit tegenover de sociale werkelijkheid, 
dat het een proces van de-alienatie godsdienstig kan legitimeren en het zelfs op 
gang kan brengen, kan aan de orde worden gesteld in katechetische units over de 
schepping, waarin God de opbouw van de wereld aan de mens zelf te doen 
geeft (126), over het optreden van de profeten in het O.T., het woord en werk 
van Jezus, de franciskaanse beweging in de Middeleeuwen (127), de hedendaagse 
politieke theologie en de activiteiten van alternatieve kerkelijke basisgroe
pen (128) en organisaties als Pax Christi. 

Sectie 6.2 Het christendom en de ontplooiing van de individuele persoon 

In deze sectie bespreken we de functies van de godsdienst in het algemeen en van 
het christendom in het bijzonder met het oog op de ontplooiing van de indivi
duele persoon. Tegen deze achtergrond stellen we de opname van het godsdienst
onderwijs in het schoolleerplan en de consequenties voor de katechetische pro
grammering aan de orde. Uit de literatuur betreffende de cultuur- en godsdienst-
psychologie, naar welk wetenschapsgebied het onderwerp van de onderhavige 
sectie heenwijst, kiezen wij het werk van de Nijmeegse psycholoog Fortmann c.s. 
Zijn driedelige hoofdwerk 'Als ziende de onzienlijke'(129) vormt —dat is de 
eerste reden van onze keuze — een uitstekende samenvatting van de belangrijkste 
literatuur inzake de religieuze waarneming en de religieuze projectie en zo inzake 
de verhouding tussen godsdienst, cultuur en persoon. Op de tweede plaats: Fort
mann refereert niet alleen, hij neemt ook stelling. In deze stellingnamc poogt hij 
op een zo objectief mogelijke wijze de psychische functies en disfuncties van 
bepaalde vormen van godsdienst en christendom te verhelderen. Ook al vertegen
woordigt het christendom voor hem persoonlijk een zeer hoge waarde (130), 
toch weerhoudt hem dit niet aan de opvattingen van hen die godsdienst en 
christendom b.v. als projectie en als infantilisme afzweren, zoveel mogelijk het 
volle pond te geven. Ondanks, of waarschijnlijk dankzij zijn liefde voor gods
dienst en christendom, wijst hij niet alleen op de individuele ontplooiingskansen, 
maar ook op de gevaren van vervreemding en verslaving die zij bevatten. 
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De toekomst van godsdienst en christendom 

De vraag of er in de toekomst nog wel godsdienst zal zijn, wordt door Fortmann 
positief beantwoord. Uiteraard is dit antwoord hypothetisch. Men kan niet meer 
dan vermoedens formuleren als het om de toekomst gaat. Vermoedens die Fort
mann baseert op tendenties die een analyse van verleden en heden aan het licht 
brengt. Zijn indruk is dat de godsdienst langzaam herleeft. De uitdrukking 'her
leeft' verdient nadere toelichting. 

Men kan zeggen dat het werk van Fortmann gelegen is op het vlak van de 
kenkritiek. Hij denkt als psycholoog na over de verschillende wijzen van kennen 
van de mens. Hij signaleert nu een toenemende verschraling in de manier waarop 
de westeuropese mens sedert de laatste 1000 jaar met de waarheidsvraag en zo 
met de werkelijkheid omgaat. Zijn verhouding tot de werkelijkheid is geleidelijk 
meer berekenend en minder participerend geworden, meer koel analyserend en 
minder verbondenheid belevend. Zijn rationele kwaliteiten hebben de overhand 
gekregen op zijn gevoelens van emotionele verwantschap. Hij ervaart de werke
lijkheid meer als probleem dan als mysterie (G. Marcel). Deze geleidelijke ver
smalling van de wijze van kennen heeft als vanzelf geleid tot een versmalling van 
wat de mens kent. De bewustzijnsstructuur van de mens is zo aangetast dat 
bepaalde aspecten van de werkelijkheid geleidelijk buiten beschouwing geraakten 
en verdacht werden. Zo kon de theorie van de religieuze projectie ontstaan. Wat 
de gelovige als zin en als grond van al het zijnde in én a.h.w. achter het zijnde 
aanvoelt en beleeft, is projectie. Dat is fixatie van de kinderkamerfase: de gelo
vige projecteert zijn verlangens en behoeften naar almacht, geborgenheid en 
afhankelijkheid naar buiten. Dat is regressie en infantilisme. De aantasting van de 
bewustzijnsstructuur had ook gevolgen voor het geloof en de theologie. De reli
gieuze beleving geraakte op de achtergrond, het geloof als aanvaarding van dog
ma's kwam in het middelpunt te staan. De religieuze symbolen werden tot 
uiterlijke tekens. De religieuze werkelijkheid, vanouds beleefd als een totaliteit, 
als mens en wereld omvamend, werd het voorwerp van een eenzinnige en ratio
nele leer. De geloofsakt, eens de daad van het persoonlijke zelf, verwerd tot 
gehoorzaamheid aan externe gezagsuitoefening. Twijfel werd de kop ingeduwd, 
tolerantie beschouwd als laxisme en vrijzinnigheid. 

Het gevolg van deze eenzijdige wijze van omgang met de werkelijkheid is, 
aldus Fortmann, de afschaffing van de theologie door de theologie zelf. Hij ziet 
de gehele God-is-dood-theologie als de directe consequentie van het verengde 
bewustzijn. Als God niet meer te ervaren is, is het bestaan van God onmogelijk 
geworden. Men kan zeggen dat de secularisatie- en de God-is-dood-theologie het 
bestaan van het verschraalde bewustzijn theologisch legitimeren. Wellicht kan 
men zeggen: rationaliseren (131). 

Er zijn echter enige tekenen, aldus Fortmann, die erop wijzen dat de gods
dienst begint terug te keren, aarzelend begint te herleven. Onder godsdienst kan 
men de geesteshouding verstaan waarin de mens zich met de totaliteit van de 
zijnden verbonden voelt, en deze totaliteit als de grond van het bestaan er
vaart (132). Vooreerst: Fortmann wijst erop dat een psychotherapeut als Hans 
Müller Eckhard steeds weer van de onverwoestbaarheid van het religieuze onder 
de indruk komt, de vele malen wanneer zijn cliënten het spontaan ter sprake 
brengen (133). Dat niet alle psychotherapeuten dit vanuit hun eigeel praktijk 
zullen kunnen onderschrijven, heeft wellicht te maken met hun eigen verhouding 
tot de godsdienst (134). Op de tweede plaats wijst Fortmann op de moderne 
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kunst, die '/ich reeds lang van de kunst als 'oppervlakkig' divertissement of 
naturalistische kopie heeft afgewend en op zoek is naar de diepere structuur der 
dingen'(135) De moderne kunstenaar is met meer in staat /ijn godsdienstige 
gevoelens in traditionele en kerkelijke vormen weer te geven Hij brengt zijn 
gebocidheid door de oergrond van de werkelijkheid op haast onherkenbare, 
anonieme wijze tot uitdrukking Zo kan men, ten derde, wijzen op de toene
mende kritiek op het stempel dat de technologie en de wetenschappen op de 
samenleving drukken Grote groepen mensen reageren tegen de doeleinden van 
de welvaartsstaat en vragen om de bevrediging van een geluksverlangen dat wor
telt in liet menszijn zelf van de mens (136) Het gaat hen om het herstel van het 
gevoelscontact met zichzelf en met de werkeli|kheid De moderne mens blijkt 
geleidelijk te verlangen naar de rust en de openheid van wat door Fortmann de 
"tweede primitiviteit' is genoemd, de kennis van de werkelijkheid 'in de eerste 
persoon'(137) Deze houding van ontvankelijkheid voor de meerdimensionale 
betekenis van de dingen blijkt, ten vierde, uit de toenemende invloed van het 
oosterse denken in het westen Fortmann deed hiervan op voortreffelijke wijze 
verslag in zijn Oosterse Renaissance'(138) De kracht waarmee in een aantal 
subculturen van de huidige jeugd het religieuze losbreekt, is een vijfde voorbeeld 
van de tendens dat de godsdienst aan het terugkeren is Weliswaar typeert men 
verschijnselen als de 'Jesus movement' terecht als religieuze wildgroei (139), de 
hevigheid alleen al van /o'n beweging wijst er echter op dat het religieuze als 
zodanig in de diepste lagen van de menselijke persoon verankerd is en van daaruit 
onweerstaanbaar van zich doet spreken 

Men kan zich de vraag stellen hoe het mogelijk is dat het religieuze nu eens 
met onstuitbare kracht van zich doet horen, dan weer totaal afwezig lijkt, soms 
een sfeer van angst en taboe oproept, soms tot ongekende hoogte opbloeit in het 
midden van de kerken, op een ander moment op gevoelens van afschuw en 
agressie appelcert, en weer op een ander moment geheel onder een vloedgolf van 
rationalisatie en verdringing verdwijnt9 De pastoraalpsycholoog Berger stelt voor 
liet zgn driftbegrip als verklaringsmodel te introduceren Het bestaan van driften 
is een postulaat Men komt drift nergens als zodanig tegen Het begrip verklaart 
echter uiteenlopend menselijk gedrag op zodanige wijze dat men er een zekere 
samenhang in ontdekt De toepassing van het driftbegrip als verklaringsmodel 
voor uiteenlopend godsdienstig gedrag in de mens houdt met in dat godsdienst 
een drift is, maar slechts dat zij functioneert in de mens, zoaH driften functio
neren De term drift wordt hier dus op analoge wijze gebruikt voor de werking 
van de godsdienst in de mens 'Eigenlijk spreken wij beter met over drift als het 
over religie gaat, ook niet over menselijk instinct, maar wij willen graag onder
strepen dat religie verwijst naar verlangens en strevingen die werkzaam zijn voor
af aan en relatief onafhankelijk van de beslissingen van de afzonderlijke 
mens' (140) Dat religie werkt zoals driften werken, betekent dat iedere mens er 
op onweerstaanbare wijze mee te maken krijgt, enerzijds op een boeiende en 
fascinerende, anderzijds op een afschrikwekkende en beangstigende wijze 
(R Otto) Vele vragen bekruipen de mens wat moet hij met het religieuze dat 
hij in zichzelf voelt, precies aan' zal het hem met schaden in zijn ontplooiing, in 
zijn creativiteit9 kan hij eigenlijk wel zonder9 Het geeft hem vreugde, maar ook 
iets van vrees Hij voelt zich ertoe aangetrokken en tegelijkertijd wd hij er van 
weg Het religieuze roept gevoelens van ambivalentie op Met ambivalentie is het 
moeilijk leven Er staan de mens dan ook verschillende afweermechanismen ten 
dienste om schijnbaar van het religieuze af te komen Hij kan het religieuze 
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verdoven, het tot taboe verklaren, wegrationaliseren, projecteren, verdringen enz 
Het religieuze houdt deze onderdrukking echter niet lang vol Omdat het onuit
roeibaar is, zoekt het naar andere uitdrukkingsmogelijkheden, waarvan de hui
dige religieuze wildgroei een van de duidelijkste symptomen is 

De centrale vraag die Berger voorlegt, luidt hoe dienen wij, hoe dient de 
westerse cultuur, hoe dienen de kerken, met het religieuze om te gaan9 Zijn 
antwoord luidt als dat van Fortmann (141) het religieuze moet uit de anoni
miteit worden gehaald, het moet geprofileerd, benoemd worden Het moet 
ergens aan gerelateerd worden Evenals sexualiteit geordend moet worden door 
haar te richten op de beminde ander, zo moet ook het religieuze haar plaats 
vinden in het verbond dat God met de mens sloot Wanneer de op zichzelf 
vormloze sexuele drift haar bedding ontvangt in de liefdesgcrichtheid op de 
ander, wordt zij tot een heilzame kracht, leidt zij tot creativiteit en integratie van 
de menselijke persoon Dit geldt ook voor het religieuze. Indien deze ongeordend 
en ongecontroleerd blijft voortwoekeren óf wanneer zij wordt verdrongen en in 
het taboe wordt gemanoeuvreerd, draagt ze bij tot destructie en regressie van de 
menselijke persoon Indien haar dynamische krachten echter worden gemobili
seerd en een authentieke gestalte vinden in de stroom van de grote religieuze 
tradities, zal zij van grote invloed kunnen zijn op de geestelijke ontplooiing en 
innerlijke vrijwording van de mens 

De functie van godsdienst en christendom 

Men kan de wijzen waarop het godsdienstige in de mens werkt hypothetisch tot 
de volgende 4 typen terugbrengen (142). 
1. Godsdienst onderdrukt de gevoelens van de mens en draagt bij tot de hou 
ding van conformisme. 
2. Godsdienst fungeert als vlucht voor de spanningen in het leven, hetgeen de 
gezondheid van de mens nadelig beïnvloedt. 
3. Godsdienst fungeert als expressie van gevoelens van frustratie en spanning en 
heeft daardoor een therapeutische werking 
4. Godsdienst bevordert de creativiteit van de mens en draagt bij tot diens 
geestelijke ontplooiing 
We zullen deze 4 typen nu nader bespreken en nagaan in welke zin zij dienen te 
worden verstaan. 

1. Godsdienst en conformisme 

Het onderzoek naar het verband tussen religie en conformisme is een 'ware 
lijdensweg' geweest (143). Vele amenkaanse onderzoekingen bevestigden aanvan
kelijk iedere keer opnieuw de indruk dat, zij het niet zonder uitzonderingen, 
godsdienstige mensen meer geneigd zijn enerzijds tot vooroordelen, intolerantie, 
dogmatisme en verstarring en anderzijds tot sociaal conservatisme dan met-gods-
dienstige mensen. Deze laatsten zouden meer in staat zijn tot onbevangenheid, 
flexibiliteit en openheid voor de gevoelens van zichzelf en anderen en tot sociaal 
liberalisme (144). Godsdienst leek op 'sociaal cement' ter handhaving van de 
status quo (145). Geleidelijk werd het echter duidelijk dat niet zozeer het feit 
van de godsdienstigheid zelf beslist inzake een conformistische persoonhjk-
heidsstijl en een conformistische sociale instelling. Reeds de auteurs van 'The 
autoritarian personality' (Adorno e a ) merkten op dat vooroordeel een grotere 
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samenhang vertoont met de wijze waaróp de godsdienst functioneert in het leven 
van de mens, dan met godsdienstigheid zelf. Zij signaleerden een lage graad van 
ethnocentnsme bij hen voor wie godsdienst meer van 'binnen-uit' kwam en 
minder ervaren werd als een patroon dat men van buitenaf aangereikt en/of 
opgelegd had gekregen (146) Deze en soortgelijke opmerkingen brachten Allen 
en Spilka ertoe twee typen van godsdienstigheid te onderscheiden, nl. 'commit
ted' en 'consensual religion'. Wij zullen deze 2 typen nu kort bespreken, omdat 
ze, zoals velen aangeven (147), verhelderend zijn voor de benadering van de vraag 
naar de verhouding tussen godsdienst en conformisme. 

De twee typen verschillen niet naar godsdienstige inhoud, maar naar de wijze 
waarop de mens er mee omgaat 'Comitted' staat dus met voor 'religieus-liberale 
opvattingen' en 'consensual' niet voor 'orthodoxie'. Het onderscheid is ook niet 
gelegen in 'ethisch' t o. 'dogmatisch'. Het gaat veeleer om de manier waarop 
godsdienstige opvattingen worden gehanteerd en gestructureerd, welke graad van 
precizic wordt nagestreefd bij de omschrijving ervan, welke mate van nuancering 
wordt aangebracht, hoe nieuwe informatie wordt opgenomen, tot op welke diep
te men zich persoonlijk met de godsdienstige opvattingen verbonden voelt. On
middellijk valt de parallel op met de theorievorming en het onderzoek van 
Rokeach en anderen inzake het open en het gesloten denken (148) Men kan 
zeggen dat 'committed religion' een open stijl van godsdienst en 'consensual 
religion' een gesloten stijl impliceert. 
'Consensual religion' drukt zich uit in concrete en praktische opvattingen, welke 
zeer formeel aandoen, zonder veel differentiatie in terminologie. De tolerantie 
ten aanzien van pluriformiteit is gering, het denken verloopt via dilemma's, de 
investering van de emotionaliteit speelt een ondergeschikte rol 
'Committed religion' beschikt over meer algemene, overigens helder geformu
leerde, ideeën en beginselen, er is een relatieve rijkdom aan woorden, begrippen 
en beelden, die veel ruimte laten voor differentiatie en nuancering, het kenmerkt 
zich door een open, onbevangen manier van denken, het innerlijk engagement 
speelt een belangrijke rol Meer concreet betekent dit b ν 'consensual religion' 
kan men herkennen aan een uitspraak als 'het geloof is het aanvaarden van 
waarheden'. 'Committed religion' blijkt uit een gezegde als 'geloof is een per
soonlijke keuze'. 
Zoals gezegd, de inhoud van de godsdienstige opvattingen speelt geen of althans 
een ondergeschikte rol wanneer het gaat om het verband met de conformistische 
persoonlijkhcidsstijl en de conformistische sociale instelling (149). De aanhan
gers van zowel orthodoxe als religieus-liberale opvattingen kunnen immers beide 
tot dogmatisme vervallen, evenzeer als beiden tot een open, tolerante houding in 
staat blijken te zijn. 

De conclusie van het onderzoek van Allen en Spilka luidt: er bestaat zeer 
waarschijnlijk een samenhang tussen 'consensual religion' en conformisme en 
nauwelijks of met tussen 'committed religion' en conformisme. Het is van belang 
de aard van de relatie tussen 'consensual religion' en conformisme wat nader te 
bezien. Ook al wordt de relatie zelf door Allen en Spilka als zeer waarschijnlijk 
opgevat, de verklaring ervan verkeert (nog) volledig in de fase van de hypothesen. 
Een eerste verklaring interpreteert de relatie tussen 'consensual religion' en con
formisme als een causale relatie. D.w.z. 'consensual religion'veroorzaakt confor
misme lien tweede verklaring begrijpt beide verschijnselen als een gevolg van een 
gemeenschappelijke derde factor of een combinatie van factoren. Hoewel er op 
dit moment geen definitief uitsluitsel is te geven betreffende de vraag welke 
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interpretatie met de feiten overeenstemt, neigen de meeste auteurs tot de tweede 
verklaring. Deze is ook het meest doordacht (150). Ook Fortmann kiest er
voor (151). De vraag echter welke derde factor of combinatie van factoren de 
gemeenschappelijke oorsprong is van zowel 'consensual religion'als conformis
me, is niet eenvoudig te beantwoorden. De minst waarschijnlijke factor is het 
kerkgenootschap waartoe men behoort (152); zeer waarschijnlijke factoren zijn 
de sociale klasse en de ethnische groepering waarvan men deel uitmaakt (153); 
de op dit moment in de godsdienstpsychologische literatuur meest bepleite fac
tor is van persoonlijkheidspsychologische aard. Deze kan op verschillende wijzen 
worden aangeduid: onvoldoende ik-sterkte, ik-zwakte, oppermachtig super
ego (154). Men kan zeggen: zowel 'consensual religion' als conformisme vervul
len een beschermende en ondersteunende functie voor de persoon die zich van 
buitenaf of van binnenuit bedreigd voelt. Ze bieden hem concrete en pasklare 
structuren aan. Daardoor neemt zijn onzekerheid af, wint zijn leven aan over
zichtelijkheid en vindt de confrontatie met ambivalenties minder vaak plaats. 
Anders geformuleerd: zowel 'consensual religion' als conformisme sluiten aan bij 
een behoefte, een gemis van de persoon. Deze gaat op een 'consensual' manier 
met zijn godsdienst om, zijn gedrag getuigt van vooroordelen, intolerantie, 
stereotypisering, dogmatisme enz., omdat dit alles hem helpt zijn honger naar 
veiligheid, zijn honger naar waardering door zichzelf en door anderen, en zijn 
honger naar liefde en gemeenschap te stillen (155). Uier is geen sprake van een in 
de persoon zelf gewortelde openheid voor de werkelijkheid om hem heen, maar 
van een kramphouding die de mensen en de dingen uit innerlijke onzekerheid 
naar eigen hand zet, een kramphouding die vijandigheid en angst oproept en tot 
zelfvervreemding leidt (156). 

Uit het bovenstaande volgt — althans hypothetisch — dat een eenduidig ant
woord op de vraag of de religie de mens tot patient maakt, d.i. hem tot 'patiens' 
maakt, 'uitgeleverd aan ik-vreemde krachten' (157), onmogelijk is. Op de eerste 
plaats: men kan met vrij grote zekerheid aannemen dat er tussen 'committed 
religion' en conformisme geen correlatie bestaat. Opde tweede plaats: als de 
persoonlijkheidspsychologische theorie omtrent de autoritaire persoonlijkheid 
voldoet als verklaring van de relatie tussen 'consensual religion' en conformisme, 
betekent dit dat 'consensual religion' niet rechtstreeks op de gezondheid van de 
mens van invloed is. Het ligt eerder voor de hand de relatie tussen de factoren 
'consensual religion', conformisme en ik-zwakte als een wederkerige relatie te 
begrijpen, en wel in de zin van onderlinge aantrekking en versterking. Hieraan 
dienen de factoren van sociale klasse en ethnische verbondenheid nog te worden 
toegevoegd. Van al deze factoren werkt de persoonlijkheidspsychologische factor 
het sterkst. 

2. Godsdienst als vlucht 

In het vorige punt ging het om de invloed van de godsdienst op de houding van 
conformisme. In dit punt gaat het om de vraag naar de isolerende functie van de 
godsdienst en naar de invloed daarvan op de gezondheid van de mens. Wanneer 
de godsdienst de functie van 'escape' vervult, neemt ze de mens mee naar een 
eiland waar de ellende en spanning van het leven afwezig zijn. De mens kan er 
wel op adem komen, maar dan toch zonder dat hij zich door de godsdienst 
gemobiliseerd voelt tot een constructieve verhouding t.a.v. de moeilijkheden van 
het leven (158). 
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De vraag is welke prijs men met zijn gezondheid voor deze isolerende functie 
betaalt. Evenmin als dat in het vorige punt het geval was, is het ook nu niet 
mogelijk een eenduidig en onbetwistbaar antwoord te formuleren. De relevante 
gegevens die ten aanzien van deze kwestie voorhanden zijn, hebben betrekking 
op de isolatie en de beschutting die door geïsoleerde religieuze communiteiten 
worden geboden. 

Daar is op de eerste plaats het onderzoek van Kelley (159). Deze kwam tot de 
bevinding dat de leden van vrouwelijke slotkloosters duidelijke symptomen van 
geringere geestelijke gezondheid vertonen dan hun collegae van open en actieve 
kloosters. De vraag is natuurlijk of de geslotenheid zelf een directe negatieve 
invloed heeft op de geestelijke gezondheid óf dat psychisch zwakkere personen 
zich meer dan anderen tot deze gesloten samenlevingsvorm voelen aangetrokken. 
Maar wellicht is ook daarmee het probleem nog te eenvoudig gesteld. Er dringt 
zich namelijk een vergelijking op met de samenhang tussen de bediening van het 
kerkelijk ambt en de geestelijke gezondheid. Onderzoeken naar deze samenhang 
wezen erop dat 'religieus personeel' meer psychische afwijkingen vertoont dan 
anderen. Ook aan deze onderzoeken wordt de vraag gesteld of het kerkelijk ambt 
neurotisch maakt of preneurotici aantrekt. In een beredeneerd literatuurover
zicht betreffende deze kwestie merkt Berger op dat naast de twee factoren, t.w. 
kerkelijk ambt en de persoonlijkheidsstructuur van de betreffende personen, 
wellicht ook het sociaal- en cultuurpsychologisch klimaat - en hij denkt hierbij 
т.п. aan de opvoeding in het gezin — in de beschouwingen dient te worden 
betrokken (160). De lezer zal zich herinneren dat we ook in het vorige punt 
gewezen hebben op het feit dat de persoonlijkheidspsychologische factor - het 
ging daar om de relatie tussen godsdienst en conformisme - mede in het bredere 
sociale verband dient te worden bezien. Het lijkt erg waarschijnlijk dat dit even
eens geldt voor de samenhang van isolerende godsdienstigheid en geestelijke 
gezondheid. Niet alleen de karakterstructuur van de betreffende personen en de 
beslotenheid van de betreffende religieuze gemeenschappen zijn, in wederkerige 
versterking, van invloed op de geestelijke gezondheid. Ook de bredere sociale 
context speelt zeer waarschijnlijk een belangrijke rol. 

Daar is op de tweede plaats het onderzoek van Eaton en Weil (161). Zij 
verrichtten een onderzoek naar de geestelijke gezondheid van de leden van de 
secte der Hutterieten, die een gesloten gemeenschap vormen. De resultaten van 
dit onderzoek kunnen in drie punten worden samengevat. Vooreerst: niet-ex-
treem ernstig afwijkend gedrag komt in deze secte in dezelfde mate voor als 
buiten deze secte. Vervolgens: psychische symptomen van extreme vormen van 
isolatie (schizofrenie) echter treft men er in het geheel niet aan. Het opgroeiende 
kind zou immers nooit twijfel ondervinden niet bij anderen te horen. Ten derde: 
opvallend is wel de hogere frequentie van psychotische depressie. Dit zou samen
hangen met de over-identifikatie met de ouderfiguur, waarin de trekken van het 
moederbecld het sterkst opvallen. De binding aan de moederfiguur zou dermate 
groot zijn dat de betreffende persoon niet tot eigen ontplooiing komt, geen 
risico's durft aan te gaan, geen initiatieven ontwikkelt, geen krachten opbouwt 
om zichzelf te worden. Over-identificatie leidt er toe dat agressie zich naar 
binnen keert, omslaat in intense schuldgevoelens, het besef van insufficiëntie 
doet toenemen en tot zclf-destructie voert. Dit is het verschijnsel dat Fortmann 
ik-deflatie noemt en waarvan hij aangeeft dat het mede voorkomt in verband met 
godsdienstigheid en kerkelijkheid (162). Ter vcgelijking met het onderzoek van 
Kelley: de verwevenheid van de persoonlijkheidsvariabelen en die der sociale 
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context springt hier onmiddellijk in het oog en is eigenlijk al mét het object van 
het onderzoek gegeven. 

Samenvattend: de onderzoekingen van Kelley en van Eaton en Weil hebben 
beide betrekking op vormen van extreme religieuze isolatie. Dit betekent dat 
deze waarschijnlijk nauwelijks van toepassing zijn op het aspect van isolatie van 
'gewone' godsdienstigheid. Dit is de eerste restrictie. Vervolgens: wannéér extre
me religieuze isolatie voorkomt, is godsdienstigheid slechts één van de factoren 
van geestelijke zwakte. Dit is de tweede restrictie. De persoonlijkheidsstructuur 
en de sociale context zijn minstens even belangrijke, zo niet belangrijkere fac-
toreh. In ieder geval is ook hier sprake van interdependentie. 

3. Godsdienst als expressie 

Met deze titel zetten we onze eerste schreden in de richting van de hypothese dat 
godsdienst een positieve invloed op de geestelijke gezondheid kán hebben. Het 
gaat hier nog niet om de directe bijdrage van de godsdienst aan de creativiteit van 
de menselijke persoon. Het gaat om een fase eerder, nl. om de therapeutische 
werking van de godsdienst, om de godsdienst die geneest. In het volgende punt 
zullen we stilstaan bij de godsdienst die de geestelijke kracht van de mens ver
sterkt. Uiteraard zijn de grenzen tussen deze twee fasen vloeiend. Het gaat dan 
ook om een accentverschil. 

Het is algemeen bekend dat psychisch gestoorden vaak religieuze symbolen 
gebruiken als expressie van hun innerlijke chaos. Soms zijn het gewone, soms 
ongewone en soms zelfs bizarre tekenen van hun eigen desoriëntatie. Het komt 
niet zelden voor dat zulk een expressie mede tot de positieve ontwikkeling van 
het genezingsproces bijdraagt (163). Uit de literatuur is ook bekend dat personen 
die niet gestoord, maar geestelijk wel wat zwak zijn, soms visioenen krijgen, 
stemmen horen, tekenen ontvangen op het moment dat ze net in het dieptepunt 
ал een crisis verkeren. Komen zij tot een goede verwerking van deze religieuze 

ervaringen dan geeft hen dat de mogelijkheid hun krachten te hervinden, om hun 
instelling t.a.v. de werkelijkheid en zichzelf te herzien en te genezen. Fortmann 
wijst b.v. op de roepingservaringen van de profeten van het Oude Testament en 
ook van die uit later tijd (164). Anton Boisen, de grondlegger van de klinisch 
pastorale vorming in Amerika (165), George Wesley, de stichter der methodisten, 
en niet in het minst Augustinus ('tolle et lege'), zijn andere voorbeelden die 
Fortmann noemt. 

De psycholoog die de algemene therapeutische waarde van de godsdienst het 
meest indringend heeft beschreven is ongetwijfeld Jung. De godsdienst is volgens 
hem een school voor geesteshygiëne, een therapeutisch systeem (166). De dog
ma's en de riten der godsdiensten geven de mens de mogelijkheid met de diepste 
lagen van zijn eigen persoon in contact te treden. Zij verbeelden, zij symboliseren 
wat er diep in de mens aan krachten, vaak ook aan onderling vijandige krachten 
leeft. Zij drukken uit wat er onbewust in de mens omgaat en heffen het daardoor 
op naar het niveau van het bewuste. Daardoor dragen zij bij tot vermindering van 
de gespletenheid van de menselijke persoon. 'Het dogma' past bij de ziel. 'Het 
formuleert de ziel' (167). Dat brengt de mens in kennisvan zichzelf, hetgeen tot 
verlichting en integratie bijdraagt. Het dogma dempt de kloof tussen bewust en 
onbewust. Het credo bemiddelt de omgang van de mens met zijn eigen ziel. 'Het 
credo is het symbolum' (168). Het dogma van het Godsbestaän b.v. symboliseert 
het 'zelf van de mens, het innerlijke zelf (169). Het dogma van de triniteit heeft 
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betrekking op de drie fasen van individuatie die ieder individu en de hele mens
heid doormaken: 'kinderlijke onderworpenheid aan uitwendige wetten, con
flictueuze toestand van de rijpende zoon, eenheid en overwinning der tegenstel
lingen door de aanvaarding van een nieuw gezag, dat van binnenuit inspirerend 
leiding geeft: het zelf, dal in de projectie H. Geest genoemd wordt' (170). Chris
tus, zijn persoon en zijn leven vormen de weerspiegeling van 's mensen lotgeval
len, waarin mensen zichzelf kunnen herkennen (171). De mis wordt door Jung 
als individuaticritus beschreven: zij bevordert de zelfwording van de mens. De 
reden daarvan is dat de mis de mens laat participeren aan het offer van zelfgave 
van Christus. Dit offer is de meest sublieme vorm van 'over zichzelf beschikken'. 
Offeraar en offer zijn één: de integratie, de complexio oppositorum is volle
dig (172). Wat Jung doet, is de menselijke betekenisvan het godsdienstig dogma 
en de rite aan het licht brengen: de therapeutische waarde ervan voor de mense
lijke psyche. 
Deze onthulling van de psychologische zijde van de godsdienst heeft Jung soms 
verleid tot uitspraken die het terrein van de psychologie te buiten gaan. Zo 
bepleit hij soms agnosticisme, soms athéisme als consequentie van zijn gods-
dienstpsychologie (173). Het is echter niet aan de psycholoog uitspraken te doen 
over de theologische realiteitswaarde van de dogma's. Fortmann wijst er terecht 
op dat de psychologische analyse van de oorsprong, de ontwikkeling en de 
functie der dogma's nog niets zegt over de waarheid ervan. Ook al beantwoorden 
de dogma's aan de psychische structuren van de menselijke persoonlijkheid, toch 
impliceert dit niets omtrent de werkelijkheid waaraan de dogma's beantwoor
den (174). Fortmann gaat van de stelling uit dat dogma's zowel de werkelijkheid 
van de mens als die van God betreffen. Bijbelse en theologische taal moet men 
zien als symbolische taal die zowel het onuitsprekelijke als de diepte van de ziel 
uitdrukt (175). 
Ondanks deze kritiek blijft staan dat Jung een fundamentele bijdrage heeft gele
verd aan de theorie omtrent de verhouding tussen godsdienst en geestelijke ge
zondheid. Hij heeft overtuigend aan het licht gebracht dat godsdienstigheid 
(ook) op de mens en zijn leven betrekking heeft, dat dogma's en riten (ook) over 
de mens gaan. Hij noemt de godsdienst het enige effectieve middel tegen het 
gevaar van ontworteling en van verlies van geestelijk evenwicht dat de moderne 
mens bedreigt (176). De wijze waarop de godsdienst de mens van dit gevaar kan 
bevrijden werkt Jung op een eigen manier uit. Wij zullen die hier niet weergeven 
daar zij verband houdt met de reductie van de transcendentie tot de menselijke 
psyche waartegen Fortmann terecht op wetenschapstheoretische gronden be
zwaar aantekent. Liever volgen wij Fortmann zelf in zijn opzet om a.h.w. de 
voorwaarden te schetsen voor het werkelijk effectief therapeutisch functioneren 
van de godsdienst. 

Fortmann betreurt het dat de christelijke godsdienst en vooral het katho
licisme de dogma's en riten die zij bevatten, hebben laten verworden tot lege, 
zinloze abstracta. De dogma's zoals ze nu functioneren zeggen de moderne mens 
niets, omdat ze hem niet (ook) iets óver hem zeggen. De mens kan er zich niets 
bij voorstellen, hij ervaart er niets aan. En geloof zonder ervaring, zegt Fortmann 
in navolging van Jung, is blind geloof. Blind geloof is leeg geloof, het berust 
louter op woorden en begrippen. Het doet de mens niets, het geneest hem niet, 
het verandert hem niet. Fortmann pleit ervoor dat het geloof weer het karakter 
van een ervaring krijgt. Geloven is waarnemen. De theologie dient zich iedere 
keer opnieuw de vraag te stellen hoe het betreffende dogma in het leven van de 
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mensen ontstaan is, hoe het hun bezit geworden is, wat zij er in gezien hebben, 
wat het voor hen betekende. De psychologie kan tot het antwoord op deze vraag 
bijdragen. Fortmann suggereert zo een psychologie van de H. Geest, van Maria, 
de predestinatie, de erfzonde enz. (177). Hier ligt ook een belangrijke opgave 
voor prediking en pastoraal: 'Een prediking slaat pas aan, wanneer de menszijn 
eigen leven erin herkent' (178). Gebeurt dit niet dan is het gevaar groot dat het 
dogma omslaat in dogmatisme, starheid en intolerantie (179). Dogmatisch geloof 
ontaardt nu eenmaal gemakkelijk in krampachtigheid in denken en voelen. Het is 
er niet mee identiek, maar het vermogen tot onderscheiding tussen deze twee 
vraagt behoedzaamheid en geestelijke verzorging. Het zal de lezer duidelijk zijn 
dat wij hier dicht raken aan het onderscheid tussen 'committed religion' en 
'consensual religion'. Men kan zeker niet zeggen dat Fortmann een tegenstander 
van dogmatisch geloof is, integendeel. Wie zijn werk zo leest, leest het verkeerd. 
Evenals Jung waardeert hij de dogma's ten zeerste met het oog op de geestelijke 
gezondheid. Hij wijst echter op de noodzaak van de verbinding van de dogma's 
aan de ervaringen van het menselijk bestaan. 

4. Godsdienst en zelfontplooiing 

Fortmann formuleert de hypothese dat het iedere godsdienst te doen is om de 
bevordering van het leven (180). Het leven bevorderen houdt in: bijdragen aan 
de 'vrijheid, geluk of innerlijke eenheid (integratie), vrede, openheid, realistische 
houding, vermogen tot leren'(181). Dit betekent niet dat men niet evenzeer 
elementen kan aanwijzen in de verschillende godsdiensten die het leven bena
delen, de zelfontplooiing beknotten, mensen neurotisch maakt. Maar dat zijn 
aberraties. Op zulk een moment zijn de mens en zijn godsdienst van zichzelf 
vervreemd en beantwoorden niet meer aan hun eigen wezen. De onderscheiding 
van wat de geestelijke gezondheid van de mens bevordert óf benadeelt is vaak 
een moeilijke aangelegenheid. Koele rust kan de uiting zijn van de geïntegreerde 
persoonlijkheid, het kan evenzeer verdrongen angst zijn. Daadwerkelijke zorg 
kan het gevolg zijn van liefde en achting, het kan ook voortkomen uit de be
hoefte om innerlijke onzekerheid d.m.v. activiteit te camoufleren en te compen
seren. Soberheid kan uiting zijn van een bepaalde levenskijk waarin sommige 
dingen belangrijker zijn dan andere, het kan ook functioneren als afweer tegen 
minderwaardig geachte gevoelens en strevingen. Gezondheid is een broos gegeven 
en vraagt om een zeer genuanceerde benadering. Godsdienst kan tot de gezond
heid bijdragen én kan haar benadelen. Dat is afhankelijk van de functie die zij 
uitoefent, van de plaats die zij heeft in het geheel van de persoonlijkheid. Fort
mann maakt onderscheid tussen gedrag en functie om aan te duiden dat gedrag 
dán pas vreemd is en vervreemdend werkt, wanneer het voortkomt uit af
weer (182). En omgekeerd: alle gedrag is normaal voorzover het steunt op het 
verlangen naar groei, creativiteit, ontplooiing. De godsdienst functioneert vaak 
als middel tot afweer, maar zij kán ook functioneren als bron van voortgaande 
menswording. Dat is wat zij ten diepste beoogt, luidt de hypothese van Fort
mann. De godsdiensten bevatten alle een schat aan diepe levenswijsheid en 
levenskunst. Ze bezitten een stuk 'evidentie': 'het is gewoon wáár' wat zij ver
kondigen. Wie het uitprobeert, zal ervaren dat het hem verder brengt op de weg 
naar zichzelf toe. Fortmann geeft een aantal voorbeelden van wat hij 'bijbelse 
Psychohygiene' noemt. De bijbel roept b.v. op tot integratie (niemand kan twee 
heren dienen), strijdt voor eenvoud en helderheid (de helderheid van het oog zal 
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het lichaam verlichten), ver/et zich tegen conformisme, bemiddelt het proces van 
wedergeboorte, waarschuwt tegen loutere uiterlijkheid, leert dat men /ijn eigen 
ik moet durven loslaten, dat men als kinderen moet worden, dat men zich als 
mens aanvaard mag weten, dat men het geknakte riet met mag breken en de 
vlaspit met mag doven (183). 
In dit verband is het pleidooi van Fortmann voor een dynamisch verlossings
begrip interessant. De verlossingsgenade /ou men, vanuit psychohygienisch 
standpunt, niet moeten ¿icn als een gave van God, die (a) op een bepaald mo
ment geschonken wordt (b) aan de zondige mens die zelf tot niets in staat is. 
Fortmann breekt een lans voor de opvatting van de verlossing (a) als een proces 
waarin (b) de mens, zijn onvolkomenheid indachtig en aanvaardend, de gezonde 
krachten die ook in hem schuilen door God gemobiliseerd weet, dit in de zeker
heid dat hi| door God wordt aanvaard en Diens aandacht waard is Alleen een 
dergelijk verlossingsbegrip bewerkt werkelijke verandering (184). 

Echte godsdienstigheid bevat veel levenswijsheid. Het verbindt de mens met 
zijn diepste kern Het geeft vorm aan wat de mens van binnenuit van zichzelf en 
van zijn leven verlangt Het brengt de mens bij zichzelf Dit geldt, zoals gezegd, 
met voor alle godsdienstigheid. Het gaat alleen op voor die godsdienstigheid 
- we noemen hier een aantal kenmerken -
1. die niet alleen betrekking heeft op 'de goddelijke werkelijkheid in zich' maar 
ook op de waarde die deze heeft voor het leven van mensen, 
2. die niet alleen bestaat in het accepteren van waarheden, maar ook het proces 
insluit van een levenskeuze die steeds opnieuw om realisering vraagt; 
3. die niet Jleen aanvaard wordt op gezag van een ander, maar ook aansluit bij 
het diepste verlangen van de mens en van binnenuit door hem wordt beaamd 
(geweten), 
4 die andere vormen van godsdienstig denken en handelen met verkettert, maar 
stereotypecn doorbreekt en pluriformiteit open tegemoet treedt, 
5. die met gevangen is in starre dcnkstramienen, maar beweeglijk is in de wijze 
waarop ze haar eigen ideeën onderling verbindt en beweeglijk is t.a.v nieuwe 
gedachten en informatie, 
6. die twijfel met onderdrukt, maar daaraan ruimte biedt en deze verwerkt, 
7. die de onvolkomenheid van de mens niet verdringt, maar liefdevol aanvaardt 
en opneemt m een proces van groeiende creativiteit. 

De opname van het godsdienstonderwijs in het schoolleerplan 

Het argument van de opname van het godsdienstonderwijs in het schoolleerplan 
is niet zozeer gelegen in de tekenen van de herleving van de godsdienst, die wij 
met Fortmann hebben beschreven, maar allereerst in het feit dat godsdienst, 
psychologisch beschouwd, een onweerstaanbaar gegeven is, dat werkzaam is 
'vooraf aan en relatief onafhankelijk van de beslissingen van de afzonderlijke 
mens' (185). De godsdienst van de mens en m.n die, welke tot uitdrukking komt 
in de christelijke godsdienst, verdient zorgvuldige en kritische aandacht omdat zij 
voor de mens van grote betekenis kan zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. 
Vooral wanneer het godsdienstige in het taboe wordt gemanoeuvreerd, verdron
gen, weggerationaliseerd, tot intellectualisme vervalt etc, verdient het met het 
oog op het geluk van het individu en daarmee van de samenleving nauwkeurige 
verzorging. In zulke gevallen immers kán de behoefte aan helderheid omtrent de 
zin van het persoonlijke leven er het doel van de samenleving, welke in het 
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godsdienstige tot uitdrukking komen, niet alleen tot zwijgen worden gebracht, 
maar zelfs volledig uit het bewustzijn worden verdrongen, hetgeen de gezondheid 
van de mens ernstig zou schaden (186). Doch ook wanneer het godsdienstige als 
belangrijke factor in het leven van mensen herkend wordt, verdient het aandacht 
en waakzaamheid. Een bepaalde stijl van godsdienstigheid ('consensual religion') 
draagt immers mede bij tot conformisme, bepaalde vormen van godsdienstigheid 
werken geestelijke zwakte vanwege sociale isolatie mede in de hand. Ook de 
positieve betekenis van de godsdienst als genezende en dynamische kracht bevat 
een argument voor de opname van het godsdienstonderwijs in het schoolleerplan. 
De vorming van de individuele persoon, welke ten zeerste bij de rijping van het 
godsdienstige in de mens is gebaat, vormt immers een van de oogmerken van de 
school. 

Doel en inhoud van het godsdienstonderwijs 

De vraag die ter afsluiting van deze sectie om een antwoord vraagt, luidt tot 
welke consequenties het voorafgaande voert m.b.t. de programmering van het 
godsdienstonderwijs. We spitsen deze vraag toe op doel en inhoud van het gods
dienstonderwijs. 

Doel 

De bewustwording van het verschijnsel godsdienst, de waakzaamheid met het 
oog op religieuze misgroei en de bevordering van religieuze authenticiteit be
horen tot de taken die de school door middel van het godsdienstonderwijs behar
tigt. De school is echter niet een instelling die zich van deze taken in hun 
totaliteit kwijt, resp. kwijten kan en kwijten moet. Zij is evenmin de enige instel
ling in dezen. Tegen de achtergrond van de functie van de school, die wij in 
paragraaf 4 hebben beschreven, zij in het kort op het volgende gewezen. 

In tegenstelling met instellingen van pastorale dienstverlening is het gods
dienstonderwijs in schoolverband gericht op de vorming van het denken en, in 
samenhang daarmee, op de affectieve vorming t.a.v. de religieuze dimensie van de 
werkelijkheid. Dit betekent dat zijn taak niet, althans niet in eerste instantie, 
gelegen is in de 'ont-taboei'sering', c.q. de genezing en de versterking van de 
groeibevorderende krachten van de homo religiosus in de persoon van de leerling. 
Dit behoort immers veeleer tot de taak van de therapeutisch geschoolde pastor, 
wiens arbeidsterrein overigens, naar wij menen, ook de school omvat. Het gods
dienstonderwijs staat hiervan natuurlijk niet helemaal los. Aangezien affectieve 
openheid een voorwaarde is voor de vorming van het denken zal ook de gods
dienstleraar zowel in individuele als in groepsrelaties voortdurend de rol van 
pastorale counseler moeten vervullen (187). Toch is zijn oogmerk een ander. Het 
gaat hem er om dat de leerling op de hoogte is van en inzicht heeft in de functies 
en disfuncties van godsdienst en christendom met het oog op de ontplooiing van 
de individuele persoon en daarmee van de samenleving, hetgeen de betrokken
heid van de persoon van de leerling, zoals wij in paragraaf 4 hebben beschreven, 
overigens niet alleen vooronderstelt, maar deze ook kan doen toenemen. 

De vorming van het denken en in samenhang daarmee de affectieve vorming 
bevatten in dit verband een tweetal aspecten. 

Vooreerst: mét de nadruk op het belang van de ordening van de werkelijkheid 
d.m.v. begrippen, welke ordening kenmerkend is voor het symbolisch 
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niveau (188), dient men het gevaar van verbalisme m het onderwijs zorgvuldig te 
verdisconteren (189) Dit geldt zonder twijfel ook voor het godsdienstonderwijs 
We hebben immers gewezen op de nadelige (overigens wederkerige) invloed van 
'consensual religion' op de persoonlijkheidsontplooiing van de mens. Het is van 
belang dat de begrippen worden verbonden met de belevingen en ervaringen 
waarvan ze de verwoording en conceptualisering zijn Begrippen als schepping en 
verlossing dienen daarom met behulp van procesbeschrijvingen van wat schep
ping en verbond in het leven van mensen betekenen van binnenuit te worden 
duidelijk gemaakt Het gaat er immers niet alleen om dát God scheppend en 
verlossend bezig is, maar ook hoé hij dat is, welke betekenis dit voor mensen 
heeft, wat dezen daarbij ervaren, welke verandering dit teweegbrengt in hun 
leven van arbeid en liefde Jung zou hier wellicht spreken van de psychologie der 
dogma's. Onderwijskundig be/ien gaat het hier om de fase der veraanschouwe
lijking die, voorzover nodig, aan de fase der conceptualisering voorafgaat. Dit is 
ook de betekenis der fasenindeling van Bruner die, zoals gezegd, o.m. onder
scheid maakt tussen de ikomsche en de symbolische omgang met de werkelijk
heid. Men noemt dit ook wel de inductieve benadering in het onderwijs. 
Het is deze benadering die de kracht van de Munchener Methode uitmaakte. Het 
is opnieuw het 'Anliegen' van de ervanngskatechese. Naar onze mening is hierin 
ook het waardevolle van deze katechesevorm gelegen. Haar eenzijdigheid echter 
zien wij in de onderwaardering van de begripsvorming Dit vormt dan ook een 
van de redenen waarom wij haar, althans in haar totaliteit, afwijzen Wij achten, 
zeker na bestudering van Fortmann en verwante literatuur, het inductieve mo
ment van de schoolkatechese van groot belang, maar naar onze opvatting staat 
deze m functie van de vorming van het denken en, in de samenhang daarmee, van 
de affectieve vorming. Wij pleiten dan ook voor een constante verbinding van de 
momenten van inductie en conceptualisering 

Op de tweede plaats aan de beweeglijkheid van het denken zal grote aan
dacht moeten worden besteed Het gesloten denken zal zoveel mogelijk moeten 
worden voorkomen door het doorbreken van Stereotypien, vooroordelen, dilem
ma's enz. 
Zo is het b.v. van belang dat het de leerling duidelijk wordt dat ideeën van een 
hoog abstractieniveau op verschillende wijzen kunnen worden geconcretiseerd, 
dat er ruimte is voor verscheidenheid in meer concrete opvattingen en beeld
vorming. Om dit met een voorbeeld te illustreren de boeken van het Nieuwe 
Testament bevatten meerdere beelden van Jezus Soms ziet met Hem als rabbi en 
profeet, soms als mensenzoon, dan weer als zoon Gods. Het is van belang dat de 
leerling er oog voor krijgt dat deze titels van Jezus alle, maar ieder op een eigen 
wi/ze, de ultieme betekenis van Jezus voor de mens uitdrukken (190) Dit rela
tiveert de stelligheid van de eigen positie en verschaft een zekere openheid voor 
de opvatting van anderen 
De beweeglijkheid van het denken is ook gebaat bij het stelselmatig onderzoek 
naar liet verband tussen stellingen, argumenten, vooronderstellingen, conclusies 
en de geldigheid ervan Dit is m.n ook toepasbaar op meningen die leerlingen 
zelfverkondigen 
In dit verband kan men ook wijzen op het nut van de twijfel. De twijfel kan van 
betekenis zijn als het er om gaat enige distantie te verkrijgen ten opzichte van de 
eigen, onweerlegbaar geachte opvatting. Schoolkatechese moet de leerling aan 
het denken zetten 
Ook op dit punt kan de schoolkatechese bijdragen tot de geestelijke gezondheid. 
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Dit geldt niet alleen vanwege het feit dat de leerling van meer dingen op de 
hoogte raakt en verbanden ontdekt, maar ook dat de schoolkatechese de 
leerling helpt te decoderen, al te veilige opvattingen helpt te verlaten, hem bege
leidt bij zijn afscheid van de vermeende werkelijkheid en bij 7ijn speurtocht naar 
de 'echte' werkelijkheid School en schoolkatechese kunnen bijdragen tot de 
groei in realiteitsbetrokkenheid van de leerling Ze leren de leerling denken in 
alternatieven Wanneer ze hierin tekort zouden schieten, belemmeren ze de ver
andering en de vernieuwing van opvattingen en denkbeelden Het tegendeel van 
denken is met-denken Het etiketteert, 'denkt' in hokjes, fixeert Denken 
verruimt, maakt vrij, denkt met in de ruimte, maar in de tijd, denkt historisch, 
heeft gevoel voor nuances, is beweeglijk, ontmaskert ideologisch 'denken' (191) 
Zeer waarschijnlijk hangen ideologisch denken en projecterende en dat is 
inauthentieke godsdienstigheid nauw samen (192) 

Inhoud 

Τ a ν de inhoud van de schoolkatechese kan op het volgende worden gewezen 
Vooreerst omdat het van belang is dat de leerling inzicht krijgt in de verschil

lende vormen van de relatie tussen de godsdienst en de ontplooiing van de 
individuele persoon, dient de godsdienst- en cultuurpsychologische oriëntatie van 
de behandeling van katechetische thema's voldoende te worden gewaarborgd 
Een mogelijkheid daartoe is relevante katechetische thema's wisselend vanuit een 
der vier genoemde hypothesen betreffende godsdienst en zelfontplooiing aan de 
orde te stellen Zo komen, naargelang het thema zich daarvoor leent, achtereen
volgens aan de orde godsdienst en conformisme, godsdienst als vlucht, gods
dienst als expressie, godsdienst en zelfontplooiing 

Vervolgens de godsdienst- en cultuurpsychologie kan de katecheticus infor
meren omtrent de inhoudelijke aspecten van 'levensechte' schoolkatechese Het 
gaat er om het gevaar te vermijden dat godsdienstige begrippen lege en formele 
hulzen worden, resp blijven Wellicht kan Jung een belangrijke hulp zijn De 
didactische verwerking van dit inzicht kan gestalte krijgen door het gebruik van 
het verhaal, de biografie, het gebed, de film, het gedicht, de grammofoonplaat, 
het lied, het rollenspel, het getuigenis van de leraar, vormen van creatieve expres
sie, de tekening enz 

Op de derde plaats — en ook dat is een vaststelling die we mede aan gods
dienst- en cultuurpsychologische inzichten ontlenen — is het van belang dat de 
katechetische programmering in voldoende inhoudelijke alternatieven voorziet. 
Dit bevordert immers het open denken 

PARAGRAAF 7 DE VORMING VAN HET DENKEN ALS DOELVAN 
DESCHOOLKATECHESE 

In deze paragraaf gaat het om de vraag wat de inhoud is van de vorming van het 
denken als doel van de schoolkatechese en tot welke consequenties dit leidt voor 
de organisatie van het katechetisch leerplan Deze opzet stelt de keuze van een 
vorm van leerplanorganisatie afhankelijk van de vorming van het denken en niet 
in eerste instantie van de affectieve vorming In het kader van deze studie is dit 
verantwoord, daar we de affectieve vorming begrijpen in samenhang met de 
vorming van het denken In de volgende paragraaf die handelt over de affectieve 
vorming zullen we o a nagaan of de vorm van leerplanorganisatie tot welke wij 
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in de onderhavige paragraaf besluiten, voldoende mogelijkheden biedt voor de 
affectieve vorming als doel van de schoolkatechese. 

Sectie 7 1 Denken als proces van kennisvorming dmv symbolen 

In sectie 4 2 hebben we het denken geplaatst in het kader van de cognitieve 
ontwikkeling. Het begrip cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de mate 
waarin het kind loskomt van zijn onmiddellijke omgeving en zich in vrijheid tot 
de werkelijkheid verhoudt. Het heeft betrekking op de ordening van de werke
lijkheid, op de structurering van de chaos van zintuiglijke ervaringen en emotio
nele belevingen door cognitieve 'afkorting' en concentrenng Het formeel opera
tionele niveau, waaraan het symbolische niveau als ondcrwijsleemiveau beant
woordt, kenmerkt zich door het denken dmv. symbolen, d.i taal en tekens Het 
principe van iedere symbolisering is de kategone, met behulp waarvan de talloze 
indrukken die /ich aandienen, in hun zinvolheid verhelderd worden. Kategoneen 
bestaan niet op zichzelf, maar vormen systemen Naarmate de vorming van 
kategorieensystemen tot stand komt, bezitten de dingen en hun onderlinge rela
ties betekenis. Er is dan sprake van kennis. Het denken nu heeft betrekking op 
het proces van zulk een kennisvorming. Dwz., het heeft betrekking op het 
gebeuren waarin men nog onbekende aspecten van de werkelijkheid zodanig 
ontleedt dat in¿icht ontstaat in de samenhang met die aspecten van de werkelijk
heid die d.m.v. cognitieve symbolisering reeds eerder waren ontsloten Het den
ken richt zich dus op de analyse van het onbekende en de synthese met het reeds 
bekende(193) 

De vorming van het denken en de school 

De vorming nu van het denken van de leerling behoort tot het doel van de school 
en daarmee tot dat van het godsdienstonderwijs. Onderwijskundig betekent dit 
dat de leerling leert te beschikken over reeds aanwezige kennis (194) Om dit 
met een voorbeeld te illustreren· de leerling wordt niet alleen op de hoogte 
gesteld van kerkbeelden als volk Gods, christengemeenschap, lichaam van Chris
tus en societas perfecta, maar hij leert deze beelden ook te herkennen in voor 
hem tot dan toe onbekende pastorale nota's van bisdommen, publicaties van 
kritische gemeenten, gebedsbijeenkomsten van de katholieke Pentecostal Move-
ment in de U S.Л , hoe impliciet of getransformeerd ze daarin ook aanwezig zijn. 
Met dit beginsel van het kunnen beschikken (disponibihty) over reeds aanwezige 
kennis wordt het vraagstuk van de transfer, een van de meest fundamentele 
problemen van het onderwijs, op een nieuwe wijze aan de orde gesteld (195). De 
betekenis van de transfer in het onderwijs vindt haar kenschets in de zegswijze-

non scholae sed vitae discimus. Het heeft betrekking op de mate waarin het 
onderwijs op school er toe bijdraagt dat de leerling zich kan realiseren in zijn 
rollen m de verschillende sectoren van de samenleving. Het beginsel van het 
kunnen beschikken over reeds aanwezige kennis is o.a. geboren uit de onvrede 
met de traditionele opvatting dat een aantal vakken, zoals filosofie, wiskunde, 
geschiedenis en de talen, w.o. latijn, zodanig inwerkt op de geest en de persoon 
van de leerling dat dit automatisch vruchten afwerpt voor het leren van andere 
vakken en het functioneren van de leerling als persoon in de samenleving (196). 
Onderwijskundigen als Bruner, Taba, Gagné, Wheeler, Skowronek, Ausubel, De 
Cecco, Wilhelm en ten onzent Knoers en De Corte e.a (197) zijn op grond van 
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de resultaten van onderwijspsychologisch onderzoek van oordeel dat de toepas
sing van reeds verworven kennis op nieuwe aspecten van de werkelijkheid een 
fundamentele leertaak van het onderwijs vormt, daar automatische transfer veel
al een mythe is. In deze opvatting is het van belang dat de leerling een systeem 
van kategorieën in zichzelf ontwikkelt, waarin hij onbekende verschijnselen 
d.m.v. begrippelijke symbolisering kan onderbrengen en een plaats kan wijzen. 
Wij merken op dat het hier uiteraard niet gaat om een star en stabiel systeem. 
Het kategorieënsysteem dat zich in de leerling ontwikkelt, dringt immers niet als 
een afgeronde eenheid, als een totaliteit van buitenaf in de leerling naar binnen, 
noch wordt het zonder meer van buitenaf aan hem opgelegd. Het is veeleer een 
dynamisch samenhangend geheel dat geleidelijk, uiteraard in wisselwerking met 
de educatieve omgeving, ontstaat en groeit in de psyche van de leerling. Door het 
denken wijzigt het kategorieënsysteem zich voortdurend. Het ligt nooit vast. 
Door de analyse en de synthese van het denken is het voortdurend in beweging; 
de opname van het nieuwe brengt voortdurend herstructurering van het oude 
met zich mee. Evenmin als het categorieënsysteem los van de psyche van de 
leerling tot stand komt, kan men het als resultaat van de autonome ontwikkeling 
van de in de leerling aanwezige psychische aanleg beschouwen. De vorming van 
het denken speelt zich af in de spanning tussen 'nature' en 'nurture'. In dit 
verband dient de zgn. cumulatieve leertheorie te worden genoemd, volgens welke 
het leren van de leerling niet zo zeer afhankelijk is van het ontwikkelingsniveau 
dat met een bepaalde leeftijdsfase zou zijn verbonden, maar van de voorafgaande 
leerprocessen van de leerling. Dit betekent dat de snelheid waarmee de voor een 
bepaald niveau van denken noodzakelijke leerstappen worden doorlopen, kan 
worden opgevoerd, hetgeen uiteraard niet betekent dat dit ook altijd dient te 
gebeuren (198). Zo vermeldt Taba b.v. dat kinderen van een tweede klas van de 
basisschool de abstracte relatie 'als - dan' kunnen hanteren, nadat ze zich de 
daartoe noodzakelijke voorkennis hebben eigen gemaakt (199). Niet alleen de 
voorkennis is hier van belang, ook de motivatie is van groot gewicht, alsmede de 
sociale conditionering van het leren van de leerling. Zo hebben de sociale rollen 
van de leerling (o.a. zijn toekomstig beroep) een grote invloed op de vorming van 
het denken, evenals de sociale positie van de ouders (200). Dit alles betekent: de 
resultaten van onderwijspsychologisch onderzoek versterken de hypothese dat de 
leerling leert denken doordat hij leert over verworven kennis te beschikken. Dit 
houdt in de ordening van nieuwe verschijnselen in de reeds in de leerling aan
wezige kategorieënsystemen. De hiervoor noodzakelijke voorkennis en de 
intrinsieke motivatie-waarde (201) van de te verwerven kennis vormen de con
dities van dit proces van leren denken. Ook de sociale factoren dienen zorgvuldig 
in ogenschouw te worden genomen, aangezien deze van grote betekenis 
zijn (202). 

De vorming van het denken en de schoolkatechese 

De toepassing van deze theorie van het denken op de schoolkatechese, betekent 
in zekere zin een breuk met de katechesevorm die het meest recent in vele 
landen opgeld doet: de ervaringskatechese (203). Terwijl wij de ontwikkeling van 
kategorieënsystemen in de leerling van ongemeen belang achten voor de vorming 
van het denken, tonen de pleitbezorgers van de ervaringskatechese zich verheugd 
omtrent de ontkoppeling van, of althans de verslapping van de band tussen de 
schoolkatechese en de kategorieënsystemen van de theologie, aan welke weten-
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schap de schoolkatechese o.i. de betreffende kategorieënsystemen ont
leent (204). Wanneer men bepaalde doelstellingen van de ervaringskatechese in 
aanmerking neemt, lijkt het verschil in eerste instantie niet bijzonder groot. 
Doelstellingen als: inzicht, verstaan, doorlichting en verheldering bevatten im
mers cognitieve momenten. Het is echter van belang nader in te gaan op de 
inhoud van deze doelstellingen en op het verschil met de door ons bepleite 
vorming van het denken. 

Men kan onderscheid maken tussen gericht en ongericht denken. In beide 
wijzen van denken vormt zich een keten van gedachten, zij het dat deze bij het 
ongerichte denken tot stand komt d.m.v. vrije associatie en ze bij het gerichte 
denken onderworpen is aan de eis van logische en zakelijke samenhang. Het 
gerichte denken heeft т.п. betrekking op de formele juistheid van de overgang 
van de ene gedachte naar de andere. De vorming van het denken nu die wij in 
deze paragraaf op het oog hebben, bedoelt de leerling deze transformatievc 
processen te leren hanteren (205). De ervaringskatechese echter is veeleer gericht 
op het ongericht denken, waarvan wij de betekenis overigens niet zouden willen 
onderschatten. Wij menen zelfs dat intuïtie en associatie een onontbeerlijk mo
ment vormen, ook van het probleemoplossend, gericht denken (206). Dit laatste 
echter bezit, gezien de functie van de school voor samenleving en individu, 
prioriteit. Dat de ervaringskatechese veeleer connaturaliteit vertoont met het 
ongerichte denken, wordt duidelijk uit de inhoud en de verbinding van de woor
den ervaring en verheldering of doorlichting (207). Volgens deze katechesevorm 
gaat het erom dat de ervaring en de beleving van de leerling, waarin zich de grond 
en het wezen van de werkelijkheid aandienen, worden georiënteerd op het pers
pectief van de aanwezigheid Gods, zodat een gelovige doorlichting plaatsvindt, 
welke in het gesprek tussen leraar en leerlingen en de leerlingen onderling tot 
uitdrukking komt. Verheldering en doorlichting fungeren in deze kontekst niet 
zozeer als de ordening van verschijnselen in kategorieënsystemen, maar veeleer 
als de meditatieve bezinning op aspecten die impliciet in de ervaring en beleving 
van de leerlingen vervat ligt. Deze bezinning is meer een verdieping van de 
beleving en van de belevingsuitdrukking dan de profilering van het waarge-
nomene door analyse en synthese met behulp van kategorieënsystemen. De asso
ciatie en de gevoelsbeweging spelen een belangrijke rol; het denken zoals wij dat 
verstaan, vormt hierop meer een inbreuk dan dat het tot de bedoelde verhelde
ring en doorlichting zou bijdragen. In gesprekken met representanten van de 
ervaringskatechese valt het ons op dat aan de ervaring als onmiddellijke kennis 
van de dingen een groot gewicht wordt gehecht en de kennis als resultaat van het 
denkproces in de door ons bedoelde zin, als van mindere kwaliteit wordt opge
vat. 

Ook al achten wij de ervaringsruimte van de schoolkatechese van groot belang 
— dat bleek reeds uit sectie 6.2; het zal nog verder blijken uit paragraaf 8 en 
hoofdstuk V - , wij menen dat het onjuist is een tegenstelling te construeren 
tussen ervaren en denken. Vooreerst: zowel ervaren als denken zijn processen 
waarin het cognitieve een (grote) rol speelt. Zij fungeren in hun zuivere vorm als 
de eindpunten van een continuum. Ook in de ervaring, dat leert ons het onder
zoek naar de cognitieve ontwikkeling, is de menselijke geest ordenend, organi
serend bezig. De mens grijpt immers in de ervaring a.h.w. actief op de verschijn
selen in door ze naar klassen onder te brengen. Hetzelfde onderzoek heeft, op de 
tweede plaats, duidelijk gemaakt dat ervaren en denken in de cognitieve ontwik
keling in elkaar overlopen (208). Reversibiliteit b.v., het kunnen herkennen van 
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dingen in een gewijzigde vorm, ontstaat reeds in de concreet- operationele fase, 
waaraan het iconisch onderwijsniveau beantwoordt; het komt tot ontplooiing in 
de formeel- operationele fase, waaraan het symbolisch niveau correspon
deert (209). 

Sectie 7.2 De vorming van het denken en de organisatie van het katechetisch 
leerplan 

Alvorens tot de keuze van een vorm van leerplanorganisatie voor de school-
katechese over te gaan welke beantwoordt aan de vorming van het denken, 
stellen wij kort de belangrijkste vormen van leerplanorganisatie aan de orde die 
ons d.m.v. literatuur bekend zijn. 

Onder een vorm van leerplanorganisatie verstaan we de gerichtheid van de 
verschillende elementen van het leerplan op een bepaald aspect van de onderwijs
doelstelling, zodanig dat dit aspect als leidend beginsel van de ordening van het 
leerplan fungeert. Zo kan men het accent leggen op het aspect van de belangstel
ling en de behoeften van de leerling, op dat van de sociale relevantie van een 
bepaald thema of probleem, op de rollen die de leerling in de samenleving moet 
kunnen spelen, op de toekomstige beroepsuitoefening en op de beheersing van 
de stof. Hieraan beantwoorden achtereenvolgens het leerling-gerichte leerplan, 
ook wel het ervarings- of activiteitsleerplan genaamd, het thematische of pro
bleemgerichte leerplan, het functiegerichte leerplan, het beroepsgerichte leerplan 
en het stofleerplan (210). Ook al beantwoordt geen van deze vormen van leer
planorganisatie voldoende aan de vorming van het denken als doel van de school 
en de schoolkatechese, toch is een kritische bespreking wenselijk. M.n. het leer
ling-gerichte leerplan, het thematische leerplan, het functiegerichte leerplan en 
het stofleerplan bevatten elementen, die, zoals in deze en de volgende paragraaf 
zal blijken, voor de programmering van de schoolkatechese onontbeerlijk zijn. 

Vormen van leerplanorganisatie 

Het leerling-gerichte leerplan wordt gekenmerkt door de belangstelling en de 
behoeften van de leerling als middelpunt van de programmering van het onder-
wijsleerproccs. Dit beperkt zich niet tot de keuze van de methode, maar doet 
zijn invloed ook gelden op doel en inhoud alsmede op toetsing en evaluatie van 
het onderwijs. De keuze van deze vorm van leerplanorganisatie kan er zelfs toe 
leiden dat men van iedere organisatie-vooraf afziet en de uitstippeling van de 
leerroute van de leerling - zo men daarvan spreekt — geheel afhankelijk maakt 
van de wijze waarop het leerproces zich voltrekt (211). De toepassing van deze 
leerplanvorm op de schoolkatechese geschiedt vaak uit grote bekommernis voor 
de vrije ontplooiing van de mens die de leerling is. Op deze wijze tracht men de 
beknotting en de schade die o.a. de traditionele katechismuskatechese heeft 
aangebracht, ongedaan te maken. Het gaat er allereerst om dat de leerling de in 
hem zelf aanwezige religieuze gevoelens en krachten vrijmaakt en daarin, c.q. 
daarna persoonlijk en naar eigen intentie het proces navoltrekt dat b.v. het 
joodse volk heeft doorgemaakt alvorens dit zijn religieuze ervaringen in kronie
ken, visioenen, profetische prediking, liederen, puntdichten enz. vormgaf (212). 
Dat wij de intuïtie van deze ervaringskatechese zoveel mogelijk recht willen doen 
wedervaren, zal voldoende blijken uit de volgende paragraaf, alsmede uit hoofd
stuk V. Wij menen echter dat deze katechesevorm in haar totaliteit althans in een 

61 



consequente doorvoering, noch beantwoordt aan een belangrijke doelstelling van 
het godsdienstonderwijs, t w de vorming van het denken, noch voldoende uit
weg biedt uit het methodologisch probleem betreffende de formulering en de 
ordening van de criteria van katechetische programmering 

In het thematisch leerplan staat het thema of het probleem centraal dat naar 
het inzicht van leraar en leerlingen sociale relevantie bezit Voor de behandeling 
van het thema of voor de oplossing \an het probleem is het zeer vaak nood-
гакеіцк de grenzen van de verschillende vakken te overschrijden Deze vorm van 
leerplanorgamsatic leidt dan ook bijna als vanzelf tot de inrichting van het onder
wijs volgens interdisciplinaire projecten Als voorbeelden kunnen worden ge
noemd de positie van de buitenlandse werknemer, abortus, multinationale on
dernemingen, inkomensverdeling en/ Omdat het van belang is dat leerlingen 
inzicht verwerven in problemen als de/e en omdat de behandeling van zulke 
problemen de integratieve verwerking van in/ichten uit tal van wetenschappen 
vergt ook uit de theologie (213), verdient deze vorm van lecrplanorganisatie 
grote aandacht 
Zulk een projectmethode kan echter met de enige en zelfs niet de normale 
organisatievorm van het leerplan zijn, omdat zij nu eenmaal het inzicht in de 
verschillende wetenschappen afzonderlijk veronderstelt, zoals zij dit overigens 
tegelijk kan bevorderen Bovendien blijkt uit onderzoek betreffende de effec
tiviteit van in het onderwijs gebruikte methoden dat de projectmethode in genen 
dele de voorkeur verdient die sommigen aan haar toekennen Het voordeel van 
de projectmethode is veeleer gelegen in de bevordering van de motivatie van de 
leerling, hetgeen overigens van grote onderwijskundige importantie is (214) Om 
de/e redenen dient de toepassing van de projectmethode ook in het godsdienst
onderwijs tot enkele malen per jaar beperkt te blijven (215) Voor de 
schoolkatechese zij in dit verband op de publicaties van Biehl en Nipkow gewe
zen (216) 

Het fuiKtiegemhte leerplan beoogt de vorming van de leerling met het oog op 
de rollen die hij in de verschillende sectoren van de moderne samenleving dient 
te vervullen Zo ontwierp de nederlandse onderwijskundige Bijl een plan voor de 
ontwikkeling van zgn componentsdidactieken, gericht op de vorming van de 
leerling met het oog op de componenten van de levenstaak Deze componenten 
zijn de participatie aan een godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschap, 
het gezinspartner-zijn, het lidmaatschap van staats- en volksgemeenschap, en de 
beroepsuitoefening Tot de component van het gezinspartner-zijn bv behoren 
de zorg voor de gezondheid, het consument-zijn, productiviteit, dienst en creati
viteit m b t het gezin, de besteding van de vrije tijd en het huwelijkspartner-
zijn (217) Dat b ν de facetten van het gezinspartner-zijn betekenis hebben voor 
de samenstelling van het leerplan zal niemand willen betwijfelen, of zij echter 
zonder meer als middelpunt van de organisatie van het leerplan kunnen gelden, 
vormt in het kader van deze studie die de vorming van het denken als een 
belangrijke doelstelling van school- en schoolkatechese opvat, eigenlijk een reto-
nsche vraag (218) Het is opmerkelijk dat de toepassing van het functiegerichte 
leerplan als zodanig op de schoolkatechese in katechetische publicaties nauwe
lijks vermelding vindt De doeleinden van de schoolkatechese werden en worden 
niettemin vaak geformuleerd, naar ons oordeel overigens ten onrechte (219), m 
termen van 'inleiding in het kerkelijk leven', 'opvoeding tot religieuze mondig
heid en kerkelijke participatie' enz (220) 

Het beroepsgerichte leerplan dat de uitoefening van het toekomstig beroep 
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centraal stelt, is zeker met rechtstreeks op het onderwijs en daarmee op het 
godsdienstonderwijs in scholen van VWO en II AVO van toepassing Het 
bevat meer relevantie voor het godsdienst- en theologieondcrwijs in bepaalde 
opleidingen in de sector van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (b ν 
middelbare sociale opleidingen, sociale en pedagogische academies en instituten 
voor de lerarenopleidingen) en het wetenschappelijk onderwijs (b ν in de oplei
ding van pastoraaltheologen, klinische psychologen, leraren en politicologen) 

Het stofleerplan dat gericht is op de inhoud van het betreffende vak, is de 
organisatievorm die het meest frequent in traditionele leerplannen en leergangen 
tot uitdrukking komt Ondanks het feit dat deze organisatievorm reeds gedu
rende lange tijd voorwerp van fundamentele kritiek is, lijkt haar positie haast 
onaantastbaar (221) Dit geldt ook voor het godsdienstonderwijs, zoals b ν blijkt 
uit een onderzoek van Nipkow naar de inrichting van katechetische leerplannen 
in Hessen, Duitsland (222) De kritiek op het stofleerplan kan als volgt worden 
aangeduid Vooreerst nieuwe kennis, die het resultaat is van nieuwe ontwikke
lingen binnen een bepaald vakgebied, wordt vaak zonder voldoende samenhang 
aan de reeds in het leerplan opgenomen stof toegevoegd De gevolgen daarvan 
zijn cumulatie van de leerstof, voor de behandeling waarvan de beschikbare 
onderwijstijd met langer volstaat, gevoelens van spanning en frustratie bij leraar 
en leerlingen vanwege het hoge tempo en de oppervlakkigheid van het leerproces, 
segmentatie van de stof, onvoldoende zakelijke benadering van vragen betref
fende urentabel en lesrooster, onmacht om andere dan de traditionele vakken en 
m η nieuwe vakken in het schoolleerplan op te nemen, zoals filosofie w o. 
logica, geschiedenis van de wis- en natuurkunde, spaans, leer van de geestelijke 
gezondheid, Computerkunde enz Ten tweede de centrale plaats van de stof 
ontneemt het onderwijs bijna iedere mogelijkheid doeleinden te bereiken die het 
niveau van de kennis en de reproductie overstijgen, hetgeen, pezicn de doelstel
ling van school eri schoolkatechese, wijst op een zeer ernstig tekort van deze 
vorm van leerplanorgamsatie 

Het wetenschapsstructuurleerplan 

Het wetenschapsstructuurleerplan dat wij nu gaan bespreken komt, hoewel men 
het als een variant van het stofleerplan kan beschouwen, tegemoet aan de kritiek 
die tegen dit laatste leerplan wordt ingebracht De reden dat wij aan het weten
schapsstructuurleerplan de voorkeur geven boven de andere vormen van leerplan-
organisatie is gelegen in het feit dat het rechtstreeks aansluit bij een belangrijke 
doelstelling van de school en de schoolkatechese de vorming van het denken 
Bovendien menen wij dat het voldoende ruimte biedt voor de affectieve vorming 
welke in samenhang met de vorming van het denken plaatsvindt Dit laatste 
bespreken we in de volgende paragraaf 

De term wetenschapsstructuurleerplan heeft, heel in het algemeen gesproken, 
betrekking op de opbouw van de wetenschap als beginsel van de ordening van 
het leerplan. Onderwijskundigen als Bruner, Taba, Wheeler, Gagné e a zijn er de 
pleitbezorgers van (223). Deze vorm van leerplanorgamsatie heeft vooral sedert 
1957 in de U.S.A opgang gemaakt. In dat jaar bracht de lancering van de 
sputnik door de U S S R. een schnkactie in de U S A teweeg, omdat deze, naar 
veler oordeel, de balans van politiek en strategisch evenwicht ten gunste van 
eerstgenoemde had doen doorslaan. Omdat het ped van het onderwijs in de 
U.S.A. als een voorname aanleiding van deze ontwikkeling werd aangemerkt, 
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kwam de kwaliteit, de inrichting en de personele voorziening van het onderwijs 
in het centrum van de aandacht te staan De filosofie van de zgn. progressive 
school, die vanwege de nadruk op de behoeften en interessen van het kind ook 
wel de 'zachte school' werd genoemd (224), geraakte daardoor in discrediet en 
werd vervangen door een schooltlieone die de vorming van het denken als het 
voornaamste doel van de school formuleert. In dit kader moet men het pleidooi 
begrijpen voor de inrichting van het onderwijs volgens wat wij in deze studie het 
wetenschapsstructuurleerplan noemen De/e organisatievorm was wel niet nieuw, 
zoals de onderwijskundige Taba aangeeft (225), zij heeft echter sinds 1957 een 
enorme vlucht genomen Men was nl van opvatting — een opvatting die, zoals we 
gezien hebben, door de resultaten van onderwijspsychologisch onderzoek wordt 
ondersteund - dat de kennis van de voornaamste kategoneen van de betreffende 
wetenschappan alsmede van de manier waarop deze onderling zijn verbonden, 
een beslissende factor vormt voor de ontwikkeling van het denken van de leer
ling Vooral omdat de Sputmkreactie zich onmiddellijk richtte op het onderwijs 
in de exacte vakken, maar waarschijnlijk ook wel omdat deze vakken /ich ge
makkelijker dan andere vakken lenen voor de analyse van de structuur van de 
betreffende wetenschappen en hun deeldisciphnes, ontstonden al vrij spoedig 
nieuwe leerplannen en leergangen voor 'science' en 'mathematics' Geleidelijk 
ging men er echter ook toe over deze vorm van leerplanorganisatie toe te passen 
op vakken als de moedertaal, de vreemde talen, geschiedenis en 'social studies' 
Een toepassing op het godsdienstonderwijs heeft, voorzover wij kunnen overzien, 
tot voor kort niet plaatsgevonden, althans met in de vorm van een publicatie 
Wel heeft Bruner een plan ontworpen voor een reeks godsdienstlessen in het 
kader van een cursus 'social studies' (226) Zeer recent hebben enkele scriptie
groepen van doctoraalstudenten van de vakgroep pastoraaltheologie, studierich
ting katechetick, van de nijmeegse theologische fakulteit een drietal kateche
tische units vervaardigd, voorzien van een uitvoerige theoretische verantwoor
ding, die de structuur van de theologie tot uitgangspunt hebben De thema's van 
de units luiden het rijk Gods, verrijzenis en roeping (227) 

De structuur van de wetenschappen in het kader van het onderwijs 

De vraag is waarop het begrip 'wetenschapsstructuur' in de term 'wetenschaps-
structuurplan' betrekking heeft Het is voor tweeërlei uitleg vatbaar Vooreerst 
kan het betrekking hebben op de ordening van kategoneen volgens welke de 
betreffende wetenschappen zijn opgebouwd De toepassing van het wetenschaps-
structuurleerplan zou dan de bepaling vereisen van deze structuur als leidraad 
voor de ordening van het leerplan Men kan opmerken dat het wetenschaps-
structuurbegrip, in de/e zin verstaan, met alleen varieert met de verschillende 
wetenschappen, maar dat het evenzeer welhaast onmogelijk is om in het kader 
van een bepaalde wetenschap, van een bepaalde deeldisciphne van een weten
schap en vaak /elfs van een bepaald onderdeel van een deeldisciphne tot een 
consensus omtrent de structuur ervan te geraken Dit geldt niet alleen voor een 
wetenschap als de economie (228) Het geldt ook voor de (andere) sociale weten
schappen en de geesteswetenschappen, alsmede, zij het wellicht in mindere mate, 
voor de wiskunde en de natuurwetenschappen Voor alle wetenschappen geldt 
dat de structuur niet bestaat In iedere wetenschap bestaan er alternatieve struc
turen (229) Wheeler die een zo uitvoerig pleidooi houdt voor het wetenschaps
structuurleerplan, bevestigt dit op verschillende plaatsen (230) Men kan zeggen 
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dat het ontwerp van een alternatieve structuur legitiem is, wanneer de argumen
tatie ervan adequaat is (231) Heeft het dan nog zm om met de bespreking van 
het wetenschapsstructuurleerplan verder te gaan, temeer daar de theologie sedert 
een aantal jaren voorwerp is van fundamentele discussie omtrent haar object en 
methoden, hetgeen rechtstreeks repercussies heeft op de structuur van de inhoud 
van de wetenschap die de theologie is (232)' Deze vraag geeft ons aanleiding om 
de onderwijskundige betekenis van het wetenschapsstructuurleerplan uiteen te 
zetten Daarmee komen wij te spreken over de tweede en eigenlijke betekenis 
van het begrip 'wetenschapsstructuur' in de term 'wetenschapsstructuurleerplan' 
De samenstelling van de twee begrippen 'wetcnschapsstructuur' en 'leerplan' 
geeft de onderwijskundige oriëntatie van deze betekenis aan Het onderwijs in 
scholen voor VWO en H A V O nu richt zich met op de inleiding van de 
leerling in de structuur of zelfs de structuren van de betreffende wetenschappen 
als zodanig Het gaat er om dat de leerling dmv kennis van wetenschappelijke 
kategoneen en hun ordening gevormd wordt in zijn denken omtrent de werke
lijkheid, zodat hij afstand leert nemen van zijn onmiddellijke omgeving en zich 
t a ν de werkelijkheid leert te verhouden (233) 

Wanneer wij boven gezegd hebben dat de term wetenschapsstructuurleerplan, 
heel in het algemeen gesproken, betrekking heeft op de opbouw van de weten
schap, dan dienen wij daaraan nu de specificatie toe te voegen voor zover deze 
in de wetenschappelijk verantwoorde behandeling van voor het onderwijs rele
vante thema's geïmpliceerd ligt Toegepast op de schoolkatechese betekent dit 
het volgende Er van uitgaande dat b ν de verrijzenis een relevant katechetisch 
thema is, gaat het erom de begrippen, de regels en hun combinaties, voorzover 
die blijkens theologische ontleding in dit thema vervat liggen, naar hun onder
linge samenhang en in samenhang met het thema theologisch verantwoord aan de 
orde te stellen We merken hierbij het volgende op 

Vooreerst een thema als de verrijzenis kan onder een groot aantal verschil
lende aspecten worden benaderd Dit betekent dat de bepaling van de structuur 
van de theologische regels, begrippen en hun combinaties, die m een bepaald 
thema vervat liggen, niet voor eens en altijd mogelijk is Deze structuur is immers 
afhankelijk van het aspect waaronder men het thema benadert, welk aspect 
wisselt naargelang de oriëntatie van de disciplines binnen de historische theo
logie, de sociaal-culturele kon tekst van de systematische theologie en de histo
rische bepaaldheid van de praktische theologie Dit kan met een enkel voorbeeld 
worden duidelijk gemaakt Reeds m het Ν Τ maakt het verschil of de sotenolo-
gische betekenis van de verrijzenis van Jezus b ν met de betiteling van Jezus als 
Messias, Heer, en Zoon van God wordt aangeduid, welke laatste titel in het 
perspectief van de oud-testamentische heilsverwachting weer andere nuances be
vat dan in de kontekst van de hellenistische cultuur (234) Dit betekent dat 
iedere keer opnieuw moet worden vastgesteld welke regels, begrippen en combi
naties in het aspect waaronder men het betreffende thema aan de orde stelt, 
geïmpliceerd liggen 

Op de tweede plaats de verhouding van begrippen, regels en hun combinaties 
kan als volgt worden aangeduid Begrippen hebben betrekking op een of meer 
eigenschappen die dingen, personen of gebeurtenissen gemeen hebben Regels 
vormen de explicitering van de relatie tussen twee of meer begnppe^i Regels 
maken een dieper inzicht m de werkelijkheid mogelijk Wat dit voor de theologie 
betekent kan met een voorbeeld uit de christologie van Schoonenberg worden 
verduidelijkt Jezus wordt zowel Zoon van God als dienaar van Jahweh genoemd. 
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Deze twee titels van Jezus vormen beide een cognitieve samenvatting van twee 
manieren van omgang met Jezus Men kan ze theologisch gesproken, begrippen 
noemen De samenvoeging van deze twee begrippen leidt tot de vorming van een 
regel Zo kan men zeggen Jezus is de Zoon van God voorzover Hij dienaar van 
Jahweh is Het nieuwe van deze regel is dat het ene begrip fungeert als verdui
delijking van het andere begrip en omgekeerd, hetgeen een dieper inzicht schept 
in de persoon die Je/us is (23 S) 
Wij spraken van combinaties, d w z combinaties van begrippen en van regels, 
daar begrippen en regels in grote mate variëren naar complexiteit en abstractie 
Dit hangt vooral samen met het feit dat begrippen, en daarmee ook regels, een 
groter of kleiner aantal kenmerken bezitten, welke betrekking hebben op kleur, 
vorm, structuur, grootte, gedrag, doel, maat, subject enz Het begrip gtloofsuit 
spraak b ν heeft betrekking op de vorm waarin deze plaats vindt, het subject dat 
de uitspraak doet, de wijze waarop di./e geschiedt, de draagwijdte en de inhoud 
ervan enz Dit betekent dat in een bepaald aspect waaronder men een bepaald 
thema behandelt een beperkt aantal complexe en abstracte begrippen en regels 
vervat kan liggen, dat zelf weer als de drager van een groter aantal minder 
complexe en minder abstracte regels en begrippen fungeert De door de theologie 
geleide analyse van de bcgrippehjke implicaties van het betreffende thema kan 
op deze wijze leidtot een omvangrijke lijst van begrippen, regels en hun combi
naties De vraag is dan op welke wijze hierin enige beperking kan worden nage
streefd zonder dat dit tot theologische onoverkomelijke moeilijkheden leidt We 
kunnen hierop het volgende antwoorden Allereerst dient men die begrippen en 
regels te selecteren die, theologisch gezien, voor de behandeling van het betref
fende thema het meest van belang zijn De overige begrippen en regels komen 
eerst in tweede instantie in aanmerking Vervolgens dient men zich er van te 
vergewissen welke regels en begrippen reeds vanwege voorafgaand onderwijs aan 
de leerling bekend zijn In dit verband zij gewezen op het belang van het testen 
van de zgn beginsituatie van de leerlingen (236) Ten slotte dient men de over
gebleven regels en begrippen, voorzover mogelijk en noodzakelijk, in theolo
gische patronen samen te voegen Op deze wij/e ontstaat een hierarchische struc
tuur, hetgeen met alleen bijdraagt tot inkorting van de lijst van begrippen en 
regels maar vooral tot de ontwikkeling van kategoneensystemen waarvan wij het 
belang voor de vorming van het denken reeds eerder hebben onderstreept De 
betekenis van het wetenschapsstructuurleerplan is nu hierin gelegen dat het de 
leerling in staat stelt bepaalde feiten te leren in het kader van bepaalde begrip
pen, deze begrippen in het kader van die begrippen die weer op een hoger 
abstractieniveau gelegen zijn, en deze laatste begrippen weer in samenhang met 
regels en hun combinaties (237) 

Het thema 'rijk Gods' als voorbeeld 

We lichten dit alles toe met een voorbeeld We kiezen als thema het rijk Gods, 
onder het aspect van de relatie met de christologie, zoals door Fries in het LThK 
systematisch-theologisch beschreven In deze interpretatie van het rijk Gods lig
gen o a de volgende door ons enigszins bewerkte theologische regels en begrip
pen vervat (238) 
Begrippen 
1 Verkondiging van de nabijheid van het njk Gods door Jezus 
2 Aanwezigheid van het rijk Gods in het optreden en de persoon van Jezus 
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3. De heerschappij van Jezus 
4 De aanvaarding van Jezus als conditie voor de participatie aan het rijk Gods 

Regels 
5 De betekenis van Jezus' optreden in verband met het rijk Gods is niet alleen 
gelegen in de verkondiging door Jezus van de nabijheid van het rijk Gods, maar 
vooral in de aanwezigheid van het rijk Gods in het optreden en de persoon van 
Jezus zelf 
6 De aanwezigheid van het rijk Gods in Jezus zelf is de grond van de belofte 
van de toekomstige voltooiing van het rijk Gods 
7 De toekomstige voltooiing van het rijk Gods is de voltooiing van de heer
schappij van Jezus 
8 De heerschappij van Jezus is een heerschappij van erkenning en overgave aan 
de heerschappij Gods 
9 De aanwezigheid en de belofte van de voltooiing van het rijk Gods in het 
optreden en de persoon van Jezus maakt hem tot grond, hoofd en doel van de 
schepping 
10 Voorzover de openbaring Gods in Jezus haar centrum en definitieve gestalte 
vindt, is in Hem ook de definitieve vervulling van het rijk Gods ingegaan 
11 Het door Jezus bewerkte heil is de voorwaarde van de deelname aan het rijk 
Gods 
12 Het messiaans appel van Jezus m b t de nabijheid van het rijk Gods sluit 
het ontstaan van de hcilsgemeente die de kerk is, in 
13 De kerk is het ruimtelijk teken van Jezus' heerschappij 

We merken bij deze lijst van begrippen en regels het volgende op 
Vooreerst wij hebben de begrippen en de regels zo veel mogelijk hierarchisch 

geordend, hetgeen betekent dat ze toenemen in complexiteit Dit betekent met 
dat het begin van de lijst niet reeds door een zekere mate van complexiteit en 
abstractie wordt gekenmerkt Zo veronderstelt het eerste begrip reeds het ken
nen en begrijpen van bepaalde inhouden die in dit begrip zelf vervat liggen, zoals 
verkondiging in het algemeen en de verkondiging van het komen van het rijk 
Gods in het O Τ , met name door de profeten Ook het tweede begrip bevat een 
zekere complexiteit Het is niet alleen een moeilijker begrip dan het eerste, het 
veronderstelt het ook De verkondiging van Jezus immers kondigt het rijk Gods 
niet alleen aan, maar het brengt het ook naderbij Regel 5 is de explicitering van 
de relatie tussen de begrippen 1 en 2 Het leren van deze regel veronderstelt dus 
de kennis van deze twee begrippen De verhouding van de regels 5, 6, 7 en 8 is 
eveneens hierarchisch van aard Het leren van regel 6, 7 en 8 is onmogelijk zon
der de kennis van resp regel 5, 6 en 7, welke zelf weer de kennis van het derde 
begrip veronderstellen Het belang van de regels 9, 10, 11, 12 en 13, welke de 
voorafgaande begrippen en regels wel impliceren, maar onderling met erg duide
lijk hierarchisch geordend zijn, is gelegen in het feit dat zij het rijk Gods, be
schouwd in christologisch perspectief, in samenhang brengen met de theolo
gische thema's schepping, openbaring, heil en verlossing en kerk We kunnen nu 
zeggen dat de ontleding van de theologische structuur van het thema rijk Gods 
elementen aan het licht brengt die het mogelijk maken dit thema in verband te 
brengen met kategoneensystemen, in dit geval betreffende schepping, open
baring, verlossing en kerk, die reeds in de leerling aanwezig zijn of nog tot 
ontwikkeling zullen komen Hier blijkt dat zulk een ontleding bijdraagt tot 
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inzicht in de opbouw van de theologie, voorzover deze in de behandeling van een 
bepdald thema ligt geïmpliceerd Hierin is de mogelijkheid van de transfer binnen 
de schoolkatechese gelegen 

Op de tweede plaats merken we op dat er in de bovenstaande lijst begrip
pen en regels voorkomen die, wanneer men genoodzaakt is tot reductie van de 
inhoud van de programmering, voorlopig minder of geen aandacht behoeven Dat 
geldt b ν voor begrip 4 en voor de regels 8 en 12 Eveneens dient de kennis die 
vanwege voorafgaand onderwijs reeds in de leerling aanwezig is, in aanmerking te 
worden genomen Zo kan de leraar d m v een eenvoudige test betreffende de 
beginsituatie van de leerlingen tot de conclusie komen dat hij zich in hogere 
klassen van het V W O en het H A V O kan beperken tot de regels 5, 6, 7, 9, 10, 
11 en 13 Bovendien zal hij /ich moeten vergewissen of de kennis die de regels 9, 
10, 11 en 13 veronderstellen in voldoende mate aanwezig is Is dat niet het geval 
dan dient het leren van de betreffende regel(s) te worden uitgesteld tot het 
tijdstip waarop de thema's schepping openbaring, verlossing of kerk expliciet 
aan de orde zijn De samenvoeging tenslotte, van regels en begrippen in grotere 
theologische patronen is in dit geval niet nodig De beschrijving van theologische 
thema's in een lexicon is reeds sterk systematisch Een dergelijke samenvoeging 
was b ν nuttig geweest als wij begrippen hadden opgenomen als de aanwezig
heid van het rijk Gods in de woorden van Jezus, de aanwezigheid van het rijk 
Gods in de tekenen van Jezus, de aanwezigheid van het rijk Gods in de zonden-
vergeving door Jezus enz De gemeenschappelijke noemer zou dan b ν kunnen 
luiden de aanwezigheid van het rijk Gods in het optreden en de persoon van 
Jezus, hetgeen de inhoud is van begrip 2 

Aan het bovenstaande voorbeeld voegen wij nog een laatste opmerking toe 
Aangezien het in de onderhavige sectie gaat om de bepaling van wat men hçt 
bcgnppelijk substraat van de programmering van de schoolkatechese kan noe
men, mag de bovenstaande ontleding in genen dele worden ge/ien als een afge
rond voorbeeld van katechetischc programmering in zijn totaliteit Vele aspecten 
werden immers buiten beschouwing gelaten, /oals het aspect van de algemene en 
de specifieke doelstellingen, de concrete stof, de leeractiviteiten en de media, de 
toetsing en de evaluatie Voor de samenhang van deze aspecten verwijzen we 
naar hoofdstuk V 

Enkele functies van het wetenschapsstructuurleerplan 

Door de toepassing van het wetenschapsstructuurleerplan komen, vooreerst, 
kategoriecnsystemen in de leerling tot ontwikkeling die a h w een basis leggen 
voor de vorming van het denken Zoals gezegd bestaat deze vorming van het 
denken in het leren ontdekken van de samenhang van nieuwe verschijnselen met 
die aspecten van de werkelijkheid, welke de leerling zich reeds dmv de in hem 
ontwikkelde kategoneensystemen heeft eigen gemaakt De taxonomie van cogni
tieve doelstellingen van Bloom с s kan goede diensten bewijzen voor die aspec
ten van de programmering van de katcchese volgens welke de leerling leert te 
beschikken over de reeds in hem aanwezige kennis van begrippen, regels en hun 
combinaties Μ η de niveaus van toepassing, analyse, synthese en evaluatie zijn 
er op gericht de leerling te oefenen in de door ons bedoelde transfer van het 
onderwijs (239) 

Op de tweede plaats door het wetenschapsstructuurleerplan wordt de leerling 
in staat gesteld nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bijbelexegese, de 
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systematische theologie enz. in een bepaald kader te plaatsen. Wie zich de negen 
'eenvoudige' hermeneutische regels die Schoonenberg heeft opgesteld (239a) 
eigen heeft gemaakt, behoeft zich niet in hoge mate bedreigd te voelen vanwege 
nieuwe visies omtrent de vraag of Jezus de kerk heeft gesticht, de verrijzenis van 
Jezus en de verschijningsverhalen. Het leren omgaan met begrippen en regels, 
deze leren toepassen, ook op de resultaten van nieuw onderzoek, kan een bij
drage leveren tot de realisering van een aspect van de doelstelling van de school 
dat men wel de bereidheid en de bekwaamheid tot verandering noemt. Ook 
katechetisch onderwijs zal het moment van 'training in veranderbaarheid' moe
ten bevatten. De moeilijkheden die niet alleen oudere generaties ondervinden 
met betrekking tot de verandering in geloof en kerk, vinden mede hun oorzaak 
in het feit dat men niet geleerd heeft te veranderen, hetgeen een sociaal-
psychologisch probleem van grote omvang vormt. 

Enkele consequenties van het wetenschapsstructuurleerplan 

Vooreerst: het vraagstuk van de plaats van de kennis in de doelstelling van school 
en schoolkatechese dient op genuanceerde wijze te worden geformuleerd en 
beantwoord in het kader van de vorming van het denken als proces van kennis-
vorming d.m.v. symbolen. Enerzijds is het van belang doelstellingen te formu
leren die het niveau van informatie overschrijden. Anderzijds veronderstelt de 
vorming van het denken de kennis van kategorieën en kategorieënsystemen. 
Daarom kan men zeggen dat kennis een belangrijk aspect van de onderwijsdoel
stelling vertegenwoordigt, voorzover zij onontbeerlijk is voor de vorming van het 
denken. Hieruit volgt dat het gewicht van kennis als aspect van de onderwijsdoel
stelling groter wordt, naarmate de inhoud van deze kennis naar abstractie en 
complexiteit toeneemt. Wij voegen hieraan de hypothese toe dat het hier niet 
zozeer gaat om kennis in de zin van letterlijke reproductie, alswel om kennis in 
de zin van 'met eigen woorden kunnen weergeven' (240). De kennis van losse 
informatie behoort in generlei opzicht tot de doelstelling van de school en de 
schoolkatechese. Alle onderwijstijd die daaraan wordt besteed, is verloren tijd, 
zoals blijkt uit onderzoek naar de samenhang van de mate van de retentie, d.i. 
het vergeten en onthouden, en de opname van al of niet gestructureerde infor
matie door de leerling (241). Zo geeft Taba aan dat 80% van ongestructureerde 
feitenkennis na twee jaar vergeten is (242). 

Op de tweede plaats: de programmering van de katechese vereist de nauwe 
samenwerking van onderwijskundigen en beoefenaren van de betreffende theolo
gische disciplines. De onderwijskundige Phénix stelt dat de leraar.. . 'zich niet 
moet vermeten de kennis waarin hij moet onderwijzen, uit zichzelf voort te 
brengen, noch moet verwachten dat de leereffecten als bij een wonder voort 
zouden komen uit de gezamenlijke ervaring van de leerlingen of als producten 
van 'common sense" (243). Op een andere plaats zegt Phénix: 'vervolgens, indien 
men met de leertijd economisch dient om te springen, dient alle materiaal van de 
wetenschappen te komen en niets van andere bronnen ( . . . ) . Het principe van 
wetenschappelijke kennis sluit onderwijsbenaderingen uit, die gebaseerd zijn op 
'common sense', waarin leerlingen en leraren hun wereld op naïeve en directe 
wijze proberen te verstaan, zonder gebruik te maken van de toegewijde specialis
ten wier werk de bedoeling heeft anderen te behoeden voor teleurstelling en voor 
schade die uit onwetendheid voortkomen' (244). Niet alleen de programmering 
van de katechese vereist een fundamentele bijdrage van de theologie, ook de 
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hantering van het katechetischc proces, waarin de programmering tot haar meest 
eigenlijke ontwikkeling komt, vergt van de kant van de leraar een diepgaand 
inzicht in de theologie en haar deeldisuplines Dit houdt in dat de katecheet 
theoloog dient te zijn, een opvatting die vele vertegenwoordigers van de erva-
rmgskatechese zeker al te stellig /al klinken (245) 

PARAGRAAF 8 DF AFFLCTIbVb VORMING ALS DOEL VAN DE 
SCHOOLKATECHESE 

In de/e paragraaf stellen we de volgende vragen aan de orde Vooreerst in 
hoeverre vindt de affectieve vorming plaats in samenhang met de vorming van 
het denken ' Ten tweede in welke mate kan het godsdienstonderwijs tot de 
affectieve vorming bijdragen ' Ten derde in welke mate moet, с q mag het 
godsdienstonderwijs tot de affectieve vorming bijdragen9 En tenslotte welke 
/ijn de consequenties van de affectieve vorming voor de inrichting van het kate-
chetisch leerplan'' 

Sectie 8 1 De afjettieve vorming m samenhaiìg met de ι arming van het denken 

Onder affectieve vorming verstaan we in deze paragraaf de vorming van het 
waardensysteem van de leerling Een waardensysteem beschouwen we als een 
dynamisch samenhangend geheel van waarden in de persoon van de leerling dat 
deze van binnen uit oriënteert in diens verhouding tot zichzelt, de samenleving 
en de kosmos Wij richten ons, in het kader van deze studie, op de vorming van 
het religieuze waardensysteem, dwz op de vorming van het waardensysteem 
van de leerling, voor zover dit in het verband met het godsdienstonderwijs beïn
vloed kan en moet worden door waarden en waardencomplexen die m het chris
tendom vervat liggen Christelijke waarden en waardencomplexen oriënteren de 
mens omtrent de zin van zijn bestaan, van de samenleving en van de kosmos, in 
hun samenhang met de religieuze werkelijkheid, zoals die in het christendom tot 
uitdrukking komt Voorbeelden van zulke waarden zijn de fundamentele goed
heid van de wereld, hoop, verzet tegen lijden en kwaad, verantwoordelijkheid en 
inzet voor de emancipatie van mens en samenleving, geloof in de overwinning 
van het goede in de mens, de zorg om het leven, zowel bij geboorte als dood enz 
Deze waarden kunnen /owel eigen zijn aan godsdienstige, als aan met-gods-
dienstige mensen, aan christenen, zowel als aan met-christenen Binnen de kon
tekst van het christendom bezitten ze echter een eigen inspiratie en een eigen 
gerichtheid In samenhang met deze waarden zijn er nog die het religieuze, с q 
het christelijke karakter expliciet tot uitdrukking brengen Voorbeelden daarvan 
zijn de navolging van Christus, de verzorging van de geest van gebed, de deel
name aan de vestiging van het rijk Gods, het engagement met de kerk als volk 
Gods, de roeping van de mens door God, het besef van religieuze schuld, de 
betekenis van de bergrede enz Behalve het onderscheid tussen expliciete en 
impliciete religieuze, resp christelijke waarden die met als eikaars tegenstelling 
moeten worden gezien, maar als eindpunten van een continuum, is er nog het 
onderscheid tussen meer abstracte en meer concrete waarden, tussen waarden die 
met elkaar harmonieren en waarden die een onderlinge spannmg bevatten, zoals 
de zorg om zich zelf en de zorg om de naaste Bovendien zijn bepaalde waarden 
in bepaalde groepen binnen het christendom dominant, en worden ze in andere 
groepen verwaarloosd of zelfs afgewezen, waarbij we aantekenen dat de grenzen 
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tussen zulke groepen soms aanzienlijk kunnen fluctueren. Hieruit moge blijken 
dat reeds de beschouwing van de affectieve vorming als de vorming van het 
waardensysteem een gecompliceerde aangelegenheid is. 

Dit verhindert ons echter niet in waarden in het algemeen, voorzover deze in 
waarde-oordelen tot uitdrukking komen, twee aspecten te onderscheiden. Het 
eerste aspect heeft betrekking op de objectieve, het tweede op de subjectieve 
zijde van de waarde. Onder de objectieve zijde van de waarde, welke in een 
waarde-uitspraak vervat is, verstaan we de opvatting, de visie welke men min of 
meer als de zijne beschouwt. Onder de subjectieve zijde van de waarde verstaan 
we de intensiteit van de betrokkenheid op deze opvatting. In dit verband han
teert men wel het onderscheid tussen resp. 'belief en 'attitude' (246). 

Wij menen nu te kunnen zeggen dat de dimensie van de 'beliefs', de opvattin
gen, de verbinding vormt tussen de vorming van het denken en de affectieve 
vorming. De vorming van het denken confronteert de leerling immers met valua-
tieve denkbeelden die met de reeds in de leerling aanwezige waarden overeen
komen, in strijd zijn, nuance-verschillen te zien geven of leemtes aan het licht 
brengen. Ook al impliceert deze confrontatie nog niets omtrent de attitudinale 
versterking van deze waarden, de attitudinale verzwakking ervan, nuancering en 
aanvulling, de mogelijkheid daartoe is uiteraard wel aanwezig. Het volharden in 
een bepaalde zienswijze kan b.v. ernstig worden bemoeilijkt wanneer blijkt dat 
deze gebaseerd is op gebrekkige of foutieve informatie (247). 

De vraag hoe de ruimte kan worden gestructureerd, die het wetenschaps-
structuurleerplan met de vorming van het denken aan de affectieve vorming 
biedt, kan als volgt worden beantwoord (248). 
Vooreerst zal historisch aan de orde moeten worden gesteld welke de oorsprong 
is van de betreffende waarde en hoe deze in de loop van de geschiedenis heeft 
gefunctioneerd en hoe men haar heeft verstaan. 
Vervolgens dienen de relaties ter sprake te worden gebracht tussen de betref
fende waarde en andere waarden. Het gaat erom het onderlinge verband of de 
onderlinge tegenstelling aan het licht te brengen. In het laatste geval dient de 
mogelijkheid te worden onderzocht van gelijkgerichte oriëntatie op een hoger 
abstractieniveau. Als voorbeelden kunnen gelden: tolerantie, liefde voor de vij
and en de (gewapende) strijd om sociale gerechtigheid. 
Tenslotte dienen de praktische consequenties van de betreffende waarde onder 
de loupe te worden genomen. Het is immers van belang de gevolgen te onder
zoeken voor het individueel en collectief handelen, voor de beroepsuitoefening, 
voor de wijze van participatie aan de kerk, voor de verzorging van het persoonlijk 
geestelijk leven enz. De vraag naar de praktische consequenties is van belang om 
zich zoveel mogelijk voor het gevaar van fanatisme en indoctrinatie te vrijwaren. 
Want met Chesterton kan men zeggen: 'there is a thought which stops thought. 
That is the thought which ought to be stopped' (249). 

Met deze aanduiding van de ruimte die het wetenschapsstructuurleerplan 
biedt aan de affectieve vorming geven we tevens aan in welke zin bepaalde 
aspecten van b.v. het leerling-gerichte en het functie-gerichte leerplan kunnen 
worden verdiskonteerd. We maken dit met een enkel voorbeeld duidelijk. De 
confrontatie met waarde-opvattingen die niet met de eigen ideeën en idealen 
overeenstemmen, zal de leerling prikkelen tot een meer op zijn eigen persoon en 
eigen ervaringen gericht gesprek hierover. Dat een dergelijk gesprek past in het 
kader van de algemene onderwijsdoelstelling van de school, waarvan de affectieve 
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vorming expliciet deel uitmaakt, behoeft verder geen betoog De overeenkomst 
met het functie-gerichte leerplan is o a gelegen in het onderzoek naar de prak
tische consequenties van de betreffende waarde 

Settie 8 2 De mate waarin de school'Katechese tot de religieuze affectieve vor
ming kan bijdragen 

We bespreken de vraag in welke mate de schoolkatechese tot de affectieve vor
ming kan bijdragen in vier instanties Eerst formuleren we een enkele theore
tische overweging omtrent de affectieve vorming in het algemeen Vervolgens 
stellen we de affectieve vorming in het kader van de school aan de orde Daarna 
gaan we over tot het vraagstuk van de religieuze affectieve vorming in het kader 
van de school Tenslotte richten we ons op de vraag naar de mate van de bereik
baarheid van de affectieve doelstelling in de schoolkatechese 

Affectieve vorming m het algemeen 

We beginnen onze uiteenzetting met een beschrijving van de zgn 'referentie-
groepentheorie' De/e theorie bevat een classificatieschema van factoren die een 
rol spelen in het geheel der affectieve vorming 

ben referentiegroep is een groep van personen aan wie het betreffende indi
vidu zijn waarden ontleent, door wie het in de opbouw van zijn waardensysteem 
wordt beïnvloed De referentiegroepentheorie houdt in dat het betreffende indi
vidu wordt beïnvloed door meerdere groepen, welke zich onderscheiden naar de 
sterkte van hun invloed Zo beschrijft de onderwijssocioloog Matthijssen de 
hiërarchie van referentiegroepen, die door Cain ontworpen is (250) 
1 De identificatiegroepen het individu laat zich beïnvloeden vanuit een gevoel 
van innerlijke verbondenheid 
2 De normatieve groepen het individu wordt een aantal waarden voorgehou
den welke het accepteert, naarmate de normatieve groepen door de identificatie-
groepen als legitiem worden beschouwd 
3 Interessegroepen het individu conformeert zich omdat de interessegroepen 
beoordclingsmacht over hem hebben 
4 Interactiegroepen het individu past zich aan omdat het met deze groepen 
moet samenwerken en moet omgaan 
5 Vergehjkingsgrocpen het individu laat zich beïnvloeden door groepen waar
mee het zichzelf vergelijkt 
Deze reeks is hierarchisch van aard Ze vertoont een vermindering van de sterkte 
van de invloed De groepen 1 t/m 3 hebben een normerend karakter ze houden 
het individu expliciet normen voor Voor de groepen 4 en 5 geldt dit niet het 
individu is vrij zich aan de interactie- en vergelijkingsgroepen aan te passen Van 
de eerste drie groepen — Mathijssen spreekt van categorieën — is de invloed van 
de eerste groep het sterkst 'De effectiviteit van de normatieve categorie (b ν de 
onderwijzer op school) kan zelfs geheel worden geblokkeerd wanneer een identi
ficatiecategorie (b v. de ouders) aan het kind tegenovergestelde normen voor
houdt Omgekeerd kan een vergelijkingscategorie (b ν een knappe medescholier) 
een hoge normerende werking gaan uitoefenen wanneer een identificatiecate-
gone (b ν de ouders) het rolgedrag van de vergelijkende categorie tot voorbeeld 
stelt Identificatiecategorieen spelen in het socialisatieproces — en daarmee ook 
in de ontwikkeling van de identiteit — een eminente rol' (251) 
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Vervolgens wijst Matthijssen op een drietal factoren dat voor de sterkte van 
de invloed van alle referentiegroepen van belang is. 
Daar is op de eerste plaats het primaat van de eerste referentiegroep. De groep 
die als eerste invloed uitoefent op de identiteit van het individu, is het meest 
bepalend. 
Op de tweede plaats speelt de tijdsduur van de relatie een belangrijke rol. Naar
mate de relatie een langere tijd bestrijkt, neemt de invloed toe. 
Op de derde plaats is het aspect van de afhankelijkheid in de relatie van gewicht. 
Naarmate de afhankelijkheid groter is, is de invloed sterker. 
Men kan opmerken dat ieders identiteitsontwikkeling anders verloopt. Vanwege 
het pluriforme karakter van de huidige samenleving, waarin de verschillende 
referentiegroepen verschillende waardenoriëntaties aanbieden, één groep tot 
meerdere typen en meerdere groepen tot één type kunnen behoren, is het onmo
gelijk de ontwikkeling van het individu bij voorbaat vast te leggen. Er zijn even 
zovele ontwikkelingsprocessen als er individuen zijn. 

Ondanks deze pluriformiteit kan men met Matthijssen zeggen dat het gezin in 
de huidige maatschappij de meest invloedrijke referentiegroep is. Deze stelling 
vormt zelfs de basis van zijn studie, over klasse-onderwijs, welke wij hier verder 
onbesproken laten. 'Er kan geen twijfel over bestaan, dat van alle instituties, die 
op enigerlei wijze bij de socialisatie van kinderen betrokken zijn, het gezin veruit 
de machtigste is' (252). Het gezin vormt immers de 1. eerste 2. identificatiegroep 
waarin 3. het aanvankelijk volkómen van de ouders afhankelijke kind 4. gedu
rende lange tijd vele waarden en normen opneemt en verinnerlijkt. 'Het is nauwe
lijks een overdrijving om te stellen dat het kind zijn super-ego en derhalve de 
grondslag van zijn identiteit ontvangt van de ouders. In de eerste levensjaren 
wordt in de interacties tussen ouders en kind een grondslag gelegd van het sociale 
gedrag van het kind, die normaliter de richting van zijn leven bepaalt' (253). 

Dit geldt ook voor de affectieve vorming op religieus gebied. In verhouding 
met het gezin speelt b.v. de school nauwelijks een rol (254). Sommige sociale 
wetenschappers spreken van een verhouding van 10 : 1 (255). Behalve de gods
dienstigheid van de ouders en hun opvatting over de plaats van godsdienst en 
kerk in de samenleving, vormt ook de aard van de relatie tussen ouders en kind 
een belangrijke factor voor de religieuze affectieve vorming in het gezin. Dit 
brengt de amerikaanse socioloog Greeley er toe het saecularisatiebegrip dat wel 
gehanteerd wordt ter verklaring van de afnemende godsdienstigheid van de ge
middelde franse arbeider mede te interpreteren in termen van religieuze sociali
satie in het gezin, c.q. van de opvatting van de ouders omtrent de nauwe band 
tussen de kerk en de machtsgroepen in de samenleving alsmede van de relatie 
tussen ouders en kind. De invloed van het gezin is dermate overheersend, aldus 
Greeley, dat het onverstandig is van pogingen tot beïnvloeding van religieuze 
houdingen hoge verwachtingen te koesteren (256). 

Affectieve vorming en de school 

Met dit alles is niet gezegd dat de invloed van b.v. het parochiepastoraat, de 
school, de vriendenclub, de (toekomstige) huwelijkspartner, de sportvereniging 
te verwaarlozen zou zijn. Geformuleerd in de termen van de referentiegroepen
theorie: de invloed van deze factoren is afhankelijk van de plaats(en) die zij 
innemen in de besproken classificatie. Zo kan b.v. een bepaalde leraar voor een 
bepaalde leerling in een bepaald opzicht als identificatiefiguur gelden; in een 
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ander opzicht echter kan hij de kenmerken van de invloed van de normatieve 
groepen, in weer een ander opzicht die van de interessegroepen vertonen Het
zelfde geldt op analoge wijze voor de vriendenclub welke onder een steeds ver
schillend opzicht tot alle vijfde referentiegroepen kan behoren 

De vraag die nu aan de orde is, heeft betrekking op de invloed van de school 
in zijn algemeenheid op de vorming van het waardensysteem van de leerling 
Voor een antwoord op deze vraag richten we ons op het uitgebreide overzicht 
van onderzoeksresultaten betreffende de affectieve invloed van amerikaanse col
leges, dat in 1969 door Feldman en Newcomb is gepubliceerd Het bevat de 
conclusies van de research van de afgelopen vier decennia Ook al heeft dit 
overzicht betrekking op de invloed van tertiair onderwijs op personen van 18 jaar 
en ouder in de U S A , toch zijn wij van mening dat wij met de tendensen ervan 
serieus rekening dienen te houden Onze argumenten daarvoor zijn de volgende 
Allereerst de onderhavige studie is in het bijzonder gericht op het godsdienst
onderwijs in de hogere klassen van het VWO en H A V O , welke klassen zowel 
wat leeftijdsopbouw als wat onderwijsdoelstelling en onderwijsinrichting betreft 
onmiddellijk aan het tertiair onderwijs voorafgaan Het onderscheid tussen het 
onderwijs aan 12- tot 15/16-jarigen en dat aan 15/16- tot 18-jarigen is waar
schijnlijk groter dan het onderscheid tussen het onderwijs aan de laatsten en dat 
aan 18- tot 22-jarigen (257) Wij pleiten niet zonder meer voor de volledige 
toepasbaarheid van alle conclusies, waarop het overzicht van Feldman en New
comb zich baseert, maar voor het ernstig nemen van de tendensen ervan Het is 
0 ι een zaak van wijs beleid de gegevens die betrekking hebben op een vraagstel
ling die wel met het eigen onderwerp van studie verschilt, maar tegelijk een grote 
innerlijke verwantschap ermee vertoont, zorgvuldig in de overwegingen te betrek
ken Op de tweede plaats of de amerikaanse onderwijssituatie aanzienlijk van de 
onze verschilt, valt moeilijk in het algemeen te beoordelen Vanwege beider 
grondslag in de westerse cultuur in het algemeen en in de westerse pedagogische 
en onderwijskundige traditie in het bijzonder gaan wij vooralsnog uit van de 
hypothese van een zeer hoge mate van parallelliteit Ook het feit dat het over
zicht van Feldman en Newcomb gebaseerd is op talrijke onderzoekingen in heel 
de U S A , vermindert het gevaar van eenzijdigheid en particularisme Op de 
derde plaats de tendensen van het overzicht komen niet alleen overeen met de 
opvattingen die de sociologen Jacob en Brim reeds een aantal jaren eerder op 
grond van research formuleerden (258), maar ook met de inzichten van een meer 
algemene strekking, b ν betreffende de betekenis van de cognitieve dissonantie 
en de invloed van de massa-media in dit verband (259) 

We vatten het overzicht van Feldman en Newcomb als volgt samen (260) 
1 Amerikaanse colleges dragen over het algemeen bij tot de vermindering van 
een autoritaire instelling, van dogmatisme en vooroordeel Ook conservatieve 
houdingen ten opzichte van aangelegenheden betreffende de samenleving nemen 
af Het gevoel voor schoonheid en innerlijke ervaringen neemt toe, evenals 
— hoewel in mindere mate — intellectuele belangstelling en intellectuele capaci
teit (261) Het gevoel van onafhankelijkheid neemt eveneens toe Bovendien kan 
men een verbreding van belangstelling constateren Een opwaartse trend geldt 
ook voor de mate van zelfvertrouwen en voor de mogelijkheid om aan vormen 
van innerlijke aandrang gestalte te geven Het is opmerkelijk dat de binding aan 
religieuze waarden duidelijk afneemt 
2 De auteurs tonen zich tamelijk gereserveerd als het gaat om de vraag in welke 
mate het amerikaanse college tot deze veranderingen bijdraagt Steunend op 
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enige onderzoekingen die volgens het systeem van controlegroepen werden opge
zet (262), formuleren de schrijvers de hypothese dat de affectieve invloed van 
het amerikaanse college gelegen is in de versterking van de opvattingen en hou
dingen, die reeds in de student aanwezig zijn. De processen die zich reeds in de 
persoon van de student afspelen, worden er door versneld. De termen die hierop 
betrekking hebben zijn: 'reinforcement', 'accentuation', 'facilitative', 'catalyst', 
'to hasten' en ook 'to delay'. Men kan zeggen: impact is conditioned by 
input' (263). 
3. Deze algemene stelling betreffende de onderlinge afhankelijkheid van 'input' 
en Output' is op veel aspecten toepasbaar. Om er enkele te noemen: het ene 
college verschilt van het andere bijvoorbeeld in de invloed op een bepaald per
soonlijkheidskenmerk. Men kan echter signaleren dat het effect van het betref
fende college afhankelijk is van het feit dat het studenten aantrekt en selecteert 
die zich door het verwachte effect aangetrokken voelen en er openheid en aanleg 
voor hebben. Dit geldt ook voor het verschil in invloed tussen de verschillende 
faculteiten waartoe de studenten van een en hetzelfde college behoren. Het geldt 
ook voor het verschil in invloed tussen de verschillende studentenverenigingen. 
4. Een goede relatie tussen studenten en docent kan van invloed zijn op de 
affectieve vorming. Dit is het geval wanneer de relatie niet uitsluitend formeel 
van aard is. Kleinere colleges komen daarvoor eerder in aanmerking dan grote, 
zakelijke universiteiten. De bijdrage van de docenten aan de vorming van het 
waardensysteem is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin de 
vriendenclub de waarden die de docenten aanbieden, overnemen en doorgeven. 
5. Een belangrijke factor vormt de achtergrond en de persoonlijkheid van de 
student. Een gunstige voorwaarde voor de affectieve invloed van het college op 
de student is de voor hem overbrugbare discontinuïteit tussen eigen voorgeschie
denis en milieu enerzijds en hetgeen hem op het college wordt aangeboden 
anderzijds. Continuïteit alleen prikkelt niet en daagt niet uit. Aanzienlijke dis
continuïteit kan, vooral in het begin, krachtige weerstanden of zelfs het vertrek 
van de student tot gevolg hebben (264). Ook de openheid en de bereidheid tot 
verandering spelen een belangrijke rol. De auteurs maken onderscheid tussen 
Openheid voor nieuwe ervaringen' en Openheid voor de invloed van anderen'. 
Beide factoren zijn van belang. 

Religieuze affectieve vorming en de school 

Voor het antwoord op de vraag naar de invloed van de school op de vorming van 
het religieuze waardensysteem van de leerling richten we ons op onderzoek naar 
de invloed van de confessionele school in dezen. Wij menen dat zulk onderzoek 
ons te stade komt omdat de confessionele school en de samenwerkingsschool 
welke wij in de inleiding op deze studie bespraken, hierin overkomen dat zij, in 
onderscheid met de openbare school, aan de religieuze ontwikkeling van de 
leerling een plaats toekennen in de doelstelling van het onderwijs. 
We geven kort de resultaten weer van het onderzoek van Greeley en Rossi, 
alsmede van dat van Erickson (265). 

Greely en Rossi hielden een representatief onderzoek onder ± 2000 katho
lieken tussen 23 en 57 jaar en onder ± 500 protestanten. Zij kwamen onder meer 
tot de volgende conclusies. 
a. Katholiek onderwijs heeft veel minder invloed op de ontwikkeling van de 
godsdienstigheid van de leerling dan de godsdienstigheid van de ouders en het 
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behoren tot een bepaalde sociale klasse (266) 
b De grootste invloed heeft het katholiek onderwijs op de ontwikkeling van de 
godsdienstigheid van hen die uit hoog-rehgieuze gezinnen stammen Men kan 
zeggen dat het katholiek onderwijs in dat geval de reeds aanwezige godsdienstig
heid, in het gezin ontwikkeld, versterkt (267) 
с Het effect van katholiek onderwijs ten aanzien van personen die uit minder 
godsdienstige gezinnen voortkomen, is bijna enkel gelegen in de vermeerdering 
van godsdienstige kennis (268) Katholiek onderwijs heeft slechts effect met 
betrekking tot de religieu/e affectieve ontwikkeling, wanneer het de reeds aan
wezige, in het gezin ontwikkelde godsdienstigheid versterkt en het gezin van haar 
kant het op de school gebodene versterkt Is die wisselwerking afwezig, dan 
draagt de school slechts in geringe tot zeer geringe mate bij tot de vorming van 
het religieuze waardensysteem van de leerling De school zou zich in zulke geval
len rechtstreeks tot de gezinnen zelf moeten richten Greeley en Rossi voegen er 
realistisch aan toe dat de wijziging van het waardenpatroon van het ge/in even
min een gemakkelijke zaak is (269) 
d Dit sluit niet uit dat katholiek onderwijs ten aanzien van de religieu/e-affec-
tieve ontwikkeling van personen die uit minder godsdienstige gezinnen stammen, 
een sterk positief effect op korte termijn kan hebben Maar 'at the risk of 
introducing a scriptual allusion in the strangest of places (i e a sociological 
analysis), we might observe that the seed will grow only if it falls on good 
ground while that which falls on rockey ground will spring up quickly but wither 
away under the summer heat' (270) Met andere woorden het effect is voor
bijgaand (271) 
e ben zeer belangrijke factor in de religieuze ontwikkeling is de godsdienstig
heid van de huwelijkspartner 

tnekion verrichtte een onderzoek onder 90 leerlingen van de zesde, zevende 
en achtste klas van het openbaar onderwijs en 122 leerlingen van hetzelfde 
niveau van liet bijzonder onderwijs Het bijzonder onderwijs betrof hier scholen 
van fundamentalistische kerken Crickson kwam tot de volgende conclusies 
a De leerlingen van de fundamentalistische school zijn met godsdicnstiger dan 
de leerlingen van de openbare school, mits men de vergelijking uitvoert met het 
oog op gelijkheid van gezinssituatie en kerkelijk engagement De factoren de 
godsdienstigheid van de ouders, de relatie tussen ouders en kind en het kerkelijk 
engagement van de leerling zijn van veel groter belang voor diens godsdienstige 
ontwikkeling dan het onderwijs op de confessionele school 
b Het religieuze affectieve effect van dit onderwijs is noch consistent noch 
statistisch significant te noemen (272) Doorslaggevend is de invloed van de reli-
gieu/iteit van de ouders en het kontakt met een identificatiefiguur thuis en/of in 
de kerk Dit betekent met alleen de rehgieuziteit van de ouders, doch ook een 
goede relatie met hen en/of met ambtsdragers van de kerk vormen samen de 
voorwaarde voor de religieuze affectieve ontwikkeling (273) 

Van Kemenade meent dat de consistentie van de resultaten van beide onder
zoekingen, hoewel niet zonder meer toepasbaar op de nederlandse situatie, het 
vermoeden wettigt dat de nederlandse katholieke school vergaand aan het boven
geschetste beeld beantwoordt De godsdienstigheid van de ouders, en de goede 
verstandhouding met hen, het sociale milieu, de goede verstandhouding met 
ambtsdragers van de kerk en de godsdienstigheid van de huwelijkspartner zijn 
van veel groter belang dan de religieuze affectieve vorming door de school (274) 
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De bepaling van het hoogst haalbare niveau van religieuze affectieve vorming als 
doel van de schoolkatechese 

Wij menen de onderzoeksresultaten betreffende de affectieve invloed van de 
school in het algemeen en die betreffende de religieuze invloed van de confessio
nele school in het bijzonder als hypothese te kunnen toepassen op het rende
ment van de schoolkatechese in dezen Wij hechten aan deze hypothese, waarvan 
de juistheid alleen door middel van empirisch onderzoek kan worden achter
haald, groot gewicht, omdat ze a h w vanzelf uit het voorafgaande volgt de 
schoolkatechese deelt immers in de condities van alle onderwijs op school De 
hypothese luidt de schoolkatechese oefent in het algemeen slechts een beperkte 
tot zeer beperkte invloed uit op de persoonlijke religieuze betrokkenheid van de 
leerlingen 

De vraag is nu, welke de draagwijdte is van deze hypothese Wij gaan op een 
tweetal aspecten in 

Vooreerst wijzen wij op de terminus a quo en de terminus ad quern van de 
invloed die de schoolkatechese uitoefent 
Feldman en Newcomb brengen de volgende typen van affectieve verandering in 
kaart (275) 

Het eerste type noemen zij 'accentuation' de positieve en de negatieve houding 
t a v een waarde-opvatting wordt sterker Het tweede type noemen zij 'regres
sion' de positieve en de negatieve houding wordt zwakker Het derde type heet 
'conversion' de positieve en de negatieve houding t a ν een waarde-opvatting 
knjgen de omgekeerde sterkte Het vierde type heet 'maintenance' de betref
fende houding blijft zoals ze was Het vijfde type luidt 'neutralization' de posi
tieve en de negatieve houding verdwijnt zonder dat er een andere houding voor 
in de plaats komt, tenzij die van neutraliteit Het zesde type, 'formation of an 
attitude' genaamd, heeft betrekking op het omgekeerde verschijnsel een instel
ling van neutraliteit t a v een waarde-opvatting wijzigt zich in een positieve of 
negatieve houding 
Dit overzicht nu kan ons van dienst zijn bij de bespreking van de mogelijkheden 
van positieve beïnvloeding van het religieuze waardensysteem van de leerlingen 
door de schoolkatechese 
Positieve beïnvloeding vindt plaats volgens de typen 1b, 2a, 5a en 6b We laten 
type 3a buiten beschouwing, omdat verandering in de zin van 'conversion' met 
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of nauwelijks voorkomt. Van de typen 2a, 5a en 6b kenmerkt de terminus a quo 
zich niet door een positieve houding t.a.v. een bepaalde waarde-opvatting, het
geen echter niet impliceert dat deze typen niet een verandering in positieve 
richting te zien zouden geven. Houdingen die men t.a.v. waarde-opvattingen 
aanneemt, bevatten steeds een min of meer ambivalent karakter. Zich positief 
t.a.v. een waarde-opvatting verhouden, betekent nooit dat iedere twijfel volledig 
afwezig is, evenals een negatieve houding altijd ruimte laat voor een zekere mate 
van openheid, hoe gering ook. In deze zin kan men een volledig positieve of 
negatieve houding opvatten als een limiet. In de typen 2a, 5a en 6b ondervindt 
het positieve element, hoe versluierd ook aanwezig in het totale veld van de 
negatieve houding, een zekere verruiming en versterking. 
Aldus kan men de typen van religieuze affectieve verandering in positieve rich
ting als volgt in beeld brengen. 

fig. 2 a b 

I 
(2a) 

II 
(5a) 

III 
(6b) 

IV 
db) 

Op de tweede plaats wijzen we op het statistisch karakter van onze hypothe
se. De uitspraak dat de schoolkatechese in het algemeen slechts in beperkte tot 
zeer beperkte mate invloed uitoefent op het religieuze waardensysteem van de 
leerlingen, laat zowel de intensiteit als de extensiteit van deze invloed in het 
midden, hetgeen wil zeggen dat zowel de mate van de groei van de affectieve 
betrokkenheid in de leerlingen als het aantal leerlingen in wie deze groei zich 
voltrekt onvermeld blijven. De volgende figuur maakt duidelijk welke moeilijk
heden zich hier voordoen. 

fig. 3 

o 

extensiteit 
laag hoog 

A 

С 

В 

D 

Indien onderzoek een zeer sterke affectieve, resp. zeer zwakke affectieve veran 
dering aan het licht brengt, is cel D, resp. cel A van toepassing. Indien onderzoek 
wijst op een beperkte mate van affectieve verandering, kunnen zowel cel С als 
cel D van toepassing zijn. Onze hypothese deelt in de condities van de resultaten 
van het empirisch onderzoek, waarop zij zich baseert: haar uitspraak is een 
uitspraak over de religieuze affectieve verandering van de gemiddelde leerling. Zij 
versluiert het verschil in de verandering van de individuele leerlingen: zij gaat aan 
de mate van persoonlijke verandering van de individuele leerling voorbij (276). 
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De vraag die we nu aan de orde stellen luidt, welke betekenis onze hypothese 
heeft voor de bepaling van het hoogst haalbare niveau van de religieuze affectieve 
vorming als doel van de schoolkatechese. 

Voor de verschillende niveaus van affectieve vorming in het algemeen ver
wijzen wij naar de taxonomie van affectieve onderwijsdoelstellingen, welke is 
ontworpen door Krathwohl c.s. (277). Deze taxonomie beschrijft 5 hoofdklassen 
volgens welke de individuele persoon groeit in gerichtheid op en binding aan 
waarden. Deze 5 hoofdklassen duiden de weg aan van voortgaande internalisatie 
of interiorisering van waarden die het onderwijs aanbiedt. Ze sluiten alle stadia 
in,· die gelegen zijn tussen 'louter aandacht hebben voor' en iemands levensfilo
sofie. 
De vijf hoofdfasen zijn: 
1. 'Receiving': 'receptiviteit', openheid en aandacht. 
2. 'Responding': 'responsie', actief reageren. 
3. 'Valuing': 'waardering', persoonlijke verbondenheid. 
4. 'Organization': 'organisatie', opbouw van een waardensysteem. 
5. 'Characterization by a value or value complex': 'karaktervorming door een 
waarde of waardencomplex'. 

Wij merken bij deze taxonomie het volgende op. Wij menen een duidelijk 
onderscheid te kunnen aanbrengen tussen de niveaus 1 en 2 enerzijds en de 
niveaus 3 t/m 5 anderzijds. De grond van dit onderscheid is gelegen in de inhoud 
van deze niveaus zelf. 
Niveau 1 wordt in de taxonomie aldus onderverdeeld: 
1.1. 'Awareness': 'perceptie op laag niveau', besef. 
1.2. 'Willingness to receive': 'bereidheid tot receptief gedrag', bereidheid op te 
merken. 
1.3. 'Controlled or selected attention': 'beheerste of selectieve aandacht', ge
richte aandacht. 
Niveau 2 wordt aldus onderverdeeld: 
2.1. 'Acquiescence in responding': 'toegeven aan responsie', gehoorzamen. 
2.2. 'Willingness to respond': 'bereidheid tot responsie', vrijwillig reageren. 
2.3. 'Satisfaction in response': 'voldoening vinden in de responsie', bevrediging 
vinden in het reageren. 
Het verschil tussen niveau 1 en 2 is gelegen in het feit dat niveau 1 een bereid
heid impliceert tot receptieve aandacht voor de betreffende waarde en niveau 2 
betrekking heeft op althans enige actieve reactie van de kant van de leerling: hij 
doet mee (2.1.), is daartoe ook positief bereid (2.2.) en vindt ook een zekere 
vreugde in het reageren (2.3.). 
De overeenkomst tussen niveau 1 en 2 bestaat in een zekere vrijblijvendheid. De 
maximumgrens van de beide niveaus is gelegen in gerichte oplettendheid voor de 
betreffende waarde (1.3.) en in het plezier er mee bezig te zijn (2.3.). 
Van een persoonlijke binding van de leerling aan de betreffende waarde is pas 
sprake vanaf het 3de niveau. Dan pas treedt een proces in van vereenzelviging 
met de betreffende waarde, van stabilisatie, duurzaamheid en consistentie in de 
betrokkenheid van de leerling, een betrokkenheid die voortkomt uit de kern van 
de persoon van de leerling. 
Het 3de niveau wordt als volgt onderscheiden. 
3.1. 'Acceptance of a value': 'aanvaarding van een waarde'. 
3.2. 'Preference for a value': 'voorkeur voor een waarde'. 
3.3. 'Commitment': 'identificatie met een waarde', overtuiging. 
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Zoals gezegd, het derde niveau duidt de aanvang aan van een proces van zichzelf 
(willen) binden, van overgave, van geloof Op de niveaus 1 en 2 is daarvan (nog) 
geen sprake Voor deze niveaus zijn uitspraken kenmerkend als 'ik vind het 
reuze interessant, maar ik moet er nog eens goed over denken', 'het boeit me erg, 
maar ik weet niet wat het persoonlijk voor mij betekent', 'ik ben er wel graag 
mee bezig, maar ik zeg er (nog) niet van binnenuit 'ja' op' 
Het bereiken van het 3de niveau is een gecompliceerde aangelegenheid De hui
dige samenleving vertoont een pluralistisch beeld van met elkaar contrasterende 
waarden 'Naar de mate dat deze inconsistenties bestaan, of dat de onderwezen 
waarden afwijken van de norm die de leerling heeft geaccepteerd (in vrienden
club, ouders of samenleving), zal de leraar grote moeilijkheden hebben zijn doel
einden op dit diep-geinternaliseerde niveau te bereiken' (278) 

Wij brengen nu de typen van positieve beïnvloeding van figuur 2 in verband 
met de hoofdklassen van de taxonomie van Krathwohl с s Lijn χ in figuur 4 
heeft betrekking op de 4 typen van positieve affectieve beïnvloeding onder het 
opzicht van de terminus a quo en de terminus ad quem, lijn y heeft betrekking 
op de 5 niveaus van internalisering 

fig 4 

Het verband tussen de lijnen χ en y heeft betrekking op het volgende 
Het nulpunt van lijn χ duidt op de situatie waarin de leerling (nog) geen keuze 
doet of heeft gedaan voor of tegen een bepaalde waarde-opvatting Het nulpunt 
duidt niet op neutraliteit in de /in van onverschilligheid, maar op neutraliteit in 
de zin van (nog) geen besluit hebben genomen omtrent de meer positieve of 
meer negatieve betekenis van de betreffende waarde voor de eigen persoon Deze 
neutraliteit duidt op het teit dat de persoon, die de leerling is, aangeeft 'geen 
mening' te hebben, echter met uit gebrek aan interesse, maar vanwege onvol
doende helderheid omtrent de persoonlijke betekenis van de betreffende waar
de-opvatting Wij kunnen nu zeggen dan wanneer men over het nulpunt van 
affectieve onhelderheid heen is, het proces van 'valuing' in de zin van de taxo
nomie van Krathwohl с s zijn intrede heeft gedaan Er heeft immers een keuze 
plaatsgevonden, een persoonlijk zich binden Dit betekent dat de aanvaarding 
van een waarde door de leerling (cfr niveau 3, 4 en 5) gesitueerd moet worden in 
de ruimte rechts boven het nulpunt 

Voor de bepaling van liet hoogst haalbare niveau van religieuze affectieve 
vorming als doel van de schoolkatediese heeft dit de volgende consequenties 
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We merken allereerst op dat wij ons in het kader van deze studie over kateche
tische programmering beperken tot wat men wel het pre-actieve aspect van de 
doelstelling noemt Het onderscheid tussen het pre-actieve en het inter-actieve 
aspect is hierin gelegen dat het eerste betrekking heeft op de bepaling van het 
onderwijsdoel in de fase van de programmering, welke chronologisch voorafgaat 
aan die van het proces en daarom afziet van de specifieke variabelen die een 
bepaalde leersituatie, с q een bepaalde groep leerlingen kenmerken Het inter
actieve aspect heeft betrekking op het feit dat de vooraf vastgestelde onderwijs
doelstellingen in het interactieproces tussen leraar en leerlingen worden gefaseerd 
en gecorrigeerd, zodat ze de leerdoelen worden van de leerlingen, voor wie het 
onderwijs hier en nu geldt (279) 

Welnu, met voorbijzien van de terminus a quo en de terminus ad quern van de 
affectieve verandering van individuele leerlingen, kunnen WIJ uit onze hypothese 
de (uiteraard voorlopige) conclusie afleiden, dat de doelstellingen die gelegen zijn 
op het derde niveau van de taxonomie van Krathwohl с s en hoger, gelden als m 
het algemeen onhaalbare en daarom irreële doelstellingen Uit figuur 4 blijkt im
mers dat de terminus ad quem van de affectieve verandering in het algemeen 
evenzeer óp of links van het nulpunt als rechts van het nulpunt gelegen kan zijn 
Dit klemt te meer, daar uit ontwikkchngs- en godsdienstpsychologisch onder
zoek blijkt dat de tijd waarin de jonge mens zich min of meer definitief aan 
waarden bindt en van daaruit zijn leven richting geeft, (ver) na de tijd van de 
'middelbare school' gelegen is (280) M a w er is, als onze hypothese juist is, 
geen grond voor de opvatting dat de schoolkatcchese, in het algemeen gesproken, 
doeleinden bereikt of bereiken kan die gelegen zijn boven de niveaus 1 en 2 van 
de affectieve taxonomie 

De vraag is nu of we kunnen zeggen dat de niveaus 1 en 2 in het algemeen wel 
haalbaar zijn Wij beantwoorden deze vraag positief, althans bij wijze van hypo
these Onze redenering is als volgt De niveaus 1 en 2 kan men /ien als betrekking 
hebbende op de motivatie van de leerling, op de ontwikkeling van aandacht en 
oplettendheid (niveau 1) en op de ontwikkeling van het actief en met plezier aan 
het onderwijsleerproces participeren (niveau 2) Het gaat hier dus niet om de 
persoonlijke betrokkenheid van de leerling op de betekenis van de betreffende 
waarde-opvatting voor zijn leven, maar om de actieve belangstelling van de leer
ling Het is van groot gewicht de persoonlijke betrokkenheid van de leerling 
duidelijk te onderscheiden van de belangstelling van de leerling Belangstelling 
kan immers zowel samengaan met positieve als met negatieve betrokkenheid 
Groei in persoonlijke betrokkenheid impliceert groei in belangstelling, groei in 
belangstelling impliceert niet per se groei in persoonlijke betrokkenheid (cfr 
ruimte links onder het nulpunt in fig 4) Groei in belangstelling kan natuurlijk 
leiden tot persoonlijke betrokkenheid, dit is dan ook de reden waarom 
Krathwohl с s de niveaus 1 en 2 enerzijds en de niveaus 3 t/m 5 anderzijds in 
éen taxonomie heeft opgenomen 

Wij menen nu te kunnen zeggen dat de vorming van de belangstelling van de 
leerlingen, of anders gezegd, de ontwikkeling van de motivatie van de leerlingen 
veel minder moeilijkheden oplevert dan de vorming van het religieuze waarden
systeem van de leerlingen De al of met aanwezige belangstelling van de leerling is 
immers minder verankerd m de persoonlijkheidsstructuur van de leerling en is 
minder afhankelijk van de invloed van primaire relatievormen en de betrekkelijk 
hoge plaats die deze innemen in de classificatie van referentiegroepen Het 
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schoolonderwijs beschikt over een grote verscheidenheid van motivatie-metho
den, waardoor /elfs de aanvankelijke geslotenheid en/of onverschilligheid van de 
leerling kan worden omgezet in aandacht en bereidheid tot participatie. In sec
tie 8 4 gaan we op de implicaties van de motivatie voor de inrichting van het 
katechetisch leerplan nader in We merken nu reeds op dat de toepassing van de 
motivaticpsychologic op het godsdienstonderwijs, mits geplaatst in het kader van 
het onderscheid tussen de belangstelling (niveau ] en 2) en de persoonlijke be
trokkenheid van de leerling (niveau 3 t/m 5), op generlei wijze tot indoctrinatie 
leidt Indoctrinatie heeft immers betrekking op het onbewust, с q onvrijwillig en 
onder druk doen aanvaarden van waarde-opvattingen Vervolgens merken we op 
dat het godsdienstonderwijs ten zeerste gebaat zou zijn bij systematische studie 
van de toepassing van de inzichten van de motivatiepsychologie Vaak gaat men 
er ten onrechte van uit dat de belangstelling van de leerlingen een oncontroleer
bare voorwaarde is voor het godsdie istondcrwijs, en met een element van het 
godsdienstonderwijs zelf, dat men hanteren kan en waarop men invloed kan 
uitoefenen. Onderwijzen is voor een niet onbelangrijk deel leerlingen motiveren 

Tot besluit van deze sectie zij er op gewezen dat de algemene onbereikbaar
heid van de niveaus 3 t/m 5 niet uitsluit dat individuele leerlingen in hoge mate 
in hun attituden t a v . godsdienst en kerk kunnen worden gevormd Evenzeer is 
het mogelijk dat een kleiner of groter aantal leerlingen in negatieve richting 
verandert, of in het geheel met verandert 

Sectie S3 De mate waarin de sthoolkatechese tot de religieuze affectieve vor
ming moet с q mag bijdragen 

Het uitgangspunt van deze sectie is gelegen in de overweging dat de bepaling van 
het niveau van de katechetische doelstellingen niet alleen afhankelijk is van de 
vraag welke onderwijsdoelstellingen kunnen worden nagestreefd, maar ook welke 
moeten worden nagestreefd (281) Deze laatste vraag kan naar twee aspecten 
worden onderscheiden Vooreerst kan zij betrekking hebben op de logische con
sequenties die vervat liggen in de eerder gekozen algemene onderwijsdoelstelling 
van de school en de eerder gekozen vorm van leerplanorgamsatie Ten tweede 
kan zij betrekking hebben op de normatieve implicaties van de affectieve vor
ming We gaan op beide aspecten kort in. 

Zowel de formulering van het doel van de school als de verantwoording van 
de keuze van het wetenschapsstructuurleerplan impliceren zorgvuldigheid en aan
dacht voor de affectieve vorming in de schoolkatechese De algemene doelstelling 
van de school kan vanwege haar uitdrukkelijkheid m dezen, niet worden mis
verstaan Het wetenschapsstructuurleerplan daarentegen bevat geen expliciete 
aanwijzingen, zij het dat deze organisatievorm van het leerplan voldoende ruimte 
laat voor de affectieve vorming in de schoolkatechese In de eerste sectie van 
deze paragraaf hebben we de omtrek van deze ruimte nader aangegeven en 
daarmee tegelijk aangeduid in welke zin bepaalde aspecten van het leerhng-
genchte en het functiegerichte leerplan daarin kunnen worden verdisconteerd. 
De vraag is nu of de algemene doelstelling van de school en de keuze van het 
wetenschapsstructuurleerplan ook een criterium bevatten voor de bepaling van 
het niveau van de religieuze affectieve vorming als doel van de schoolkatechese. 
Wij menen niet een positief, maar wel een negatief criterium te kunnen afleiden. 
Dit criterium houdt in dat de affectieve vorming niet een zodanige plaats m de 
schoolkatechese mag innemen dat de vorming van het denken in gevaar komt. 
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Dit gevaar dreigt met alleen wanneer de affectieve vorming los gemaakt zou 
worden van de vorming van het denken en aan de eerste meer tijd zou worden 
besteed dan aan de tweede, maar ook wanneer de affectieve vorming een ¿oda-
nige gestalte zou aannemen, dat de leerling niet meer vrij /ou zijn of althans in 
zijn vrijheid gehinderd zou worden eigen denkbeelden te koesteren, deze uiteen 
te zetten en hun juistheid nader te onderzoeken 

Hiermee komen we aan het tweede aspect de normatieve implicaties van de 
bepaling van het niveau van affectieve vorming De bespreking daarvan plaatsen 
we in het kader van het geestelijk pluralisme waardoor zowel de samenleving als 
de christelijke kerken thans worden gekenmerkt De huidige samenleving bestaat 
uit een groot aantal onderling sterk verschillende subculturen, welke soms veel
betekenend tegenculturen worden genoemd Deze bevatten vaak een eigen geheel 
van opvattingen en waarde-onentaties, dat bovendien aan voortdurende veran
dering onderhevig is. De school stoot niet alleen in haar gerichtheid op haar 
functie in en voor de samenleving op een diversiteit van waardensystemen, ook 
binnen haar eigen muren is zij het toneel van onderling conflicterende waarden 
en waarde-onentaties Niet alleen de leraren, die zelf reeds tot verschillende 
groepen van de samenleving behoren, komen met een allesbehalve eensluidend 
geheel van waarde-opvattingen de school binnen, de leden van het directie-team, 
het schoolbestuur, de ouderraad, en niet in het minst de leerlingen zelf vertegen
woordigen soms de meest uiteenlopende visies op de bestemming van het eigen 
leven, de samenleving, de kosmos en in verband daarmee op de religieuze werke
lijkheid (282) 
Wat voor de school in het algemeen geldt, geldt voor de schoolkatechese in het 
bijzonder Behalve met het verschijnsel van het conflict van waarden in de 
samenleving, wordt zij geconfronteerd met een verregaand pluralisme en soms 
zelfs ernstige polarisatie binnen de kerken en binnen de theologie. 
De vraag is nu welke consequenties dit heeft voor de bepaling van het niveau van 
affectieve vorming als doel van de schoolkatechese Aangezien het ons onjuist 
lijkt uit het veelsoortig geheel van waardenpatronen een bepaalde keuze te doen 
en deze dan exclusief bij de leerlingen ingang te doen vinden, menen wij dat de 
affectieve niveaus 3 t/m 5 van de taxonomie van Krathwohl с s in het algemeen 
uit de programmering van de schoolkatechese geweerd dienen te worden (283). 
Men zou wellicht een uitzondering kunnen maken voor waarde-opvattingen die 
op een hoog abstractie-niveau geformuleerd zijn, zoals respect voor het leven, 
medemenselijkheid, democratie. Toch lijkt ons dit weinig realistisch Een hoog-
abstracte waarde-opvatting als respect voor het leven zal in katechetische units 
altijd nader geconcretiseerd dienen te worden in de richting van vraagstukken als 
euthanasie, abortus, doodstraf, gewelddadig optreden tegen sociale onrechtvaar
digheid enz Naarmate de concreetheid toeneemt, neemt ook het pluralisme en 
de tegenstrijdigheid van kerkelijke en theologische opvattingen toe Welnu, het is 
o.i. onjuist de leerling van bepaalde opvattingen te doordringen en andere achter 
te houden. 

In de plaats daarvan pleiten wij voor tolerantie als het oogmerk van de affec
tieve vorming in de schoolkatechese. Tolerantie kan in passieve en in actieve zin 
worden verstaan. Passief betekent het dat men de opvatting van een ander duldt, 
tolereert Actief betekent het dat men zowel respect en zorg heeft voor de visie 
van de ander, als voor de eigen visie. Actieve tolerantie houdt in dat men voort
durend met de ander en met zichzelf in gesprek is Dit betekent dat de school
katechese de leerling met alternatieven confronteert en hem motiveert tot studie, 
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gesprek en bezinning. Onderwijs helpt het individu de vele aspecten van de 
wereld te verkennen en zelfs zijn eigen gevoelens en emoties, maar keuze en 
beslissing zijn een aangelegenheid van het individu' (284). De school en de 
schoolkatechcse kunnen de leerling helpen bevrijden van diens al te enge opvat
tingen door bijvoorbeeld de relaties zichtbaar te maken tussen de eigen mening 
en die van andere groepen, door innerlijke conflicten manifest te maken, door de 
consequenties van bepaalde opvattingen te doordrenken. Het gaat erom 'getting 
a maximum number of students to feel puzzled over what to believe' (285). 
Dit houdt in dat de programmering van de schoolkatechcse, waarin wordt voor
bijgegaan aan de specifieke variabelen die het onderwijsleerproces concreet bepa
len, zich uitsluitend dient te richten op de eerste twee niveaus van de affectieve 
taxonomie van Krathwohl c.s. De programmering van affectieve doelstellingen 
op de niveaus 3, 4, en 5 zou immers afbreuk doen aan het beginsel van tolerantie 
en daarmee aan dat van individuele vrijheid. 

Sectie 8.4 De affectieve vorming en de inrichting van het katechetisch leerplan 

Tot slot richten we de aandacht op de consequenties van het voorafgaande voor 
de inrichting van het katechetisch leerplan. Omdat in het algemeen alleen de 
affectieve niveaus 1 en 2 van de taxonomie van Krathwohl c.s. in aanmerking 
komen, beperken we ons vooral tot het vraagstuk van de motivatie. Om onze 
stellingname te profileren brengen we in dit verband ook de ervarings- en de 
verkondigingskatechese ter sprake. 

Omdat de affectieve vorming aan de orde is gesteld in samenhang met de 
vorming van het denken, komt vooral voor bespreking in aanmerking wat men de 
taakgerichte motivatie kan noemen. Deze vorm van motivatie wordt gekenmerkt 
door de betrokkenheid op en de interesse voor een bepaald onderwerp vanwege 
het probleemkarakter van dit onderwerp en vanwege de drang in de leerling om 
het probleem tot een oplossing te brengen. Deze taakgerichte motivatie kan 
zowel de intrinsieke motivatie bevatten als aspecten van de prestatiemotivatie en 
van de motivatie die voortkomt uit positieve faalangst (286). Intrinsieke moti
vatie duidt op de belangstelling van de leerling voor het onderwerp zelf. Hierin is 
het onderscheid gelegen met de extrinsieke motivatie, welke kan worden opgevat 
als de wil tot leren omwille van doeleinden die buiten het leren zelf gelegen zijn. 
Prestatiemotivatie en motivatie op grond van positieve faalangst zijn vormen van 
extrinsieke motivatie. De eerste is gericht op het overwinnen van moeilijkheden, 
hetgeen als een vorm van zelfrealisering wordt beleefd, de tweede vindt zijn 
oorzaak in de niet verlammende (negatieve faalangst), maar uitdaging verwek
kende angst, die inhoudt dat men bij onvoldoende inzet zou kunnen falen in het 
overwinnen van de moeilijkheden. Taakgerichte motivatie nu onderscheidt zich 
b.v. van sociale en disciplinaire motivatie doordat het te behandelen onderwerp 
centraal staat en niet b.v. de relatie tussen leraar en leerling of het vooruitzicht 
van beloning of straf (287). Omdat sociale en disciplinaire motivatie vooral be
trekking hebben op het proces van het onderwijs, kunnen wij in het kader van 
deze studie aan deze vormen van motivatie voorbijgaan. 

Het is van belang er op te wijzen dat taakgerichte motivatie niet aan het leren 
vooraf gaat. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is eerst de interesse van de 
leerling te wekken alvorens met de behandeling van het onderwerp en de oplos
sing van het probleem een aanvang te nemen. Het onderwerp en het betreffende 
probleem dienen veeleer zo aan de orde te worden gesteld dat de nieuwsgierig-
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held van de leerling a h w vanzelf ontstaat en toeneemt (288) Wanneer de leer
ling zich bewust wordt van het (schijnbaar) begrippelijk conflict dat zich in het 
probleem aandient, raakt hij immers gemotiveerd dit probleem nader te onder
zoeken (289) Het probleemkarakter van nieuwe stof laat zich in het kader van 
de vorming van het denken als proces van kennisvorming interpreteren in termen 
van overeenkomst en verschil van het betreffende onderwerp en het probleem 
dat daarin vervat ligt, met de reeds eerder verworven, in de leerling aanwezige 
kennis Met het oog op de prestatiemotivatie die haar basis vindt in positieve 
faalangst is het van belang dat de aard en de moeilijkheidsgraad van het betref
fende probleem de leerling niet verhinderen relaties te leggen met de in hem 
ontwikkelde kategoneensystemen In dit verband kan men spreken van verstan
dige dosering van cognitieve discrepantie (290) 

De ervanngs- en de verkondigingskatechese leggen niet zo'n nadruk op de 
taakgerichte motivatie als in het voorafgaande is geschied Geheel in overeen
stemming met de doelstellingen van deze katechesevormen, resp de religieuze 
verheldering van bestaanservaringen en de overgave aan het appel van de blijde 
boodschap, staat daarin de belevingsgerichte motivatie centraal Het gaat er aller
eerst om een klimaat te scheppen waarn de leerling de betekenis van b ν de 
religieuze verhalen van het joodse volk persoonlijk kan beleven en de strekking 
ervan naar zijn eigen leven doortrekt De motivatie van de ervanngs-en veikon-
digingskatechese heeft betrekking op een bepaalde sfeer, een emotionele omge
ving waarin 'het eigenlijk katechetisch moment' zich afspeelt Zulk een motivatie 
is gericht op beleving van verbondenheid en zin, op het contact met de eigen 
gevoelens, op diepte in gesprek en bezinning, op de symbolische kracht van het 
verhaal, op de ruimte-inwerking van literatuur en muziek Hoezeer de ervarmgs-
en verkondigingskatechese ook in doelstelling verschillen, in de methodische 
benadering van de katechese vertonen ze veel overeenkomst Soms krijgt men de 
indruk dat de ervanngskatechese, althans in dit opzicht, de psychologisch getinte 
vertaling is van de verkondigingskatechese, die meer theologisch van aard 
is (291) 

Wij menen nu dat de belevingsgerichte motivatie ook in onze theorie van 
katechetische leerplanontwikkeling van belang is, en wel als conditie voor de 
taakgenchte motivatie Belevingsgenchte motivatie is van belang wanneer de 
leerling over onvoldoende openheid beschikt resp geblokkeerd is t a ν een be
paald thema of een groep van thema's door frustraties, angsten, innerlijke con
flicten en schuldgevoelens tengevolge van b ν voorafgaand onderwijs en/of de 
opvoeding in het gezin In zulke gevallen die vanwege de huidige problematiek 
van godsdienst en kerk niet zelden voorkomen, dient de leraar naar het enactieve 
en/of ikomsche niveau terug te keren dan wel een open gesprekssituatie te schep
pen In dit kader past naar onze opvatting wat men 'educative counseling' 
noemt 

In zulke en andere gevallen kan er een persoonlijke relatie tussen leraar en 
leerling(en) ontstaan Wij wijzen er met nadruk op dat wij de vorming van zulk 
een relatie allerminst uit de katechese zouden willen weren Integendeel Het is 
zowel voor de leraar als voor de leerling verrijkend, wanneer 'de derde persoon' 
van het onderwijsleerproces plaatsmaakt voor de 'eerste en tweede persoon 
enkelvoud' (292). Wat wij willen beweren is dat ontmoetingen van deze aard niet 
het objectieve doel vormen van school en schoolkatechese De mogelijkheid van 
zulke ontmoetingen ligt wel intrinsiek m het onderwijsleerproces vervat De 
toename van interactie kan de communicatie immers bevorderen Interactie 
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heeft betrekking op de onderlinge wisselwerking van het gedrag van mensen 
d w.z de activiteit van de een roept de activiteit van de ander op Communicatie 
heeft betrekking op de persoonlijke, wederzijdse beïnvloeding van opvattingen, 
gevoelens en strevingen (293) Communicatie nu neemt toe, naarmate interactie 
toeneemt, althans voorzover de wederzijdse activiteit niet als irritant wordt 
ervaren, leiderschap zo democratisch mogelijk wordt uitgeoefend en de betref
fende personen met elkaar samen willen werken (294) Het hoeft geen betoog 
dat in zulk een communicatie het bereiken van hogere affectieve niveaus als 
mogelijkheid vervat ligt 
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Hoofdstuk HI Theologie als inhoud van de schoolkatechese 

In dit hoofdstuk gaan we in op een belangrijke implicatie van de toepassing van 
het wetenschapsstructuurleerplan op de katechetische leerplanontwikkeling: de 
theologie als inhoud van de schoolkatechese. Wij hennneren er aan dat deze 
studie handelt over de programmering van het godsdienstonderwijs in het V.W.O. 
en H.A.V.O., in het bijzonder de hogere klassen. 
Onze aandacht richt zich in dit hoofdstuk op de volgende drie vragen: welke zijn 
het object en de methoden der theologie (par. 9), welke functie vervult de theo
logie in het kader van de toepassing van het wetenschapsstructuurleerplan als 
inhoud van de schoolkatechese (par. 10) en welke consequenties vloeien voort 
uit de theologie als inhoud van de schoolkatechese met het oog op de program
mering van katechetische units (par. 11 ). 

PARAGRAAF 9. WAT IS THEOLOGIE? 

De behandeling van de vraag wat theologie is, vangen we aan met een be
schouwing over het object van de theologie. Vervolgens geven we de methoden 
van de theologie aan en het doel dat de theologie met deze methoden beoogt. 

De vraag die ons in deze paragraaf bezighoudt, is verre van eenvoudig te beant
woorden. Het veranderingsproces waarin de theologie gedurende de laatste de
cennia verkeert, is niet alleen van invloed op de inhoud van de theologie, maar 
ook op de theorie van de theologie, op de theologische methodologie. De veran
deringen op beide terreinen roepen elkaar bovendien op. 
De inhoudelijke vernieuwing b.v. van de eschatologie gaat hand in hand met de 
bezinning op de theologische methodenleer. Kort gezegd: omdat God de be
loofde toekomst van het nieuwe Jeruzalem aan de mens te doen geeft, vormt het 
kritisch onderzoek naar de functie van kerk en christendom t.a.v. het emanci
patie-streven van mens en samenleving een belangrijk onderdeel van de theolo
gische methoden (1). 
Omgekeerd kan men zeggen dat verheldering op het terrein van het methoden-
onderzoek bijdraagt tot vernieuwing van de inhoud van de theologie. Het burger
recht dat b.v. de literair-historische methode in de moderne exegese en (daar
mee) in de moderne theologie heeft verkregen, heeft grote invloed op de bena
dering van tal van theologische thema's uitgeoefend. 
De stroomversnelling waarin de theologie zich thans na eeuwen van orde en rust 
bevindt, maakt het niet eenvoudig object en methoden van de theologie te 
bepalen, hetgeen er toe leidt dat de volgende uiteenzetting slechts enkele grote 
lijnen trekt. 

Sectie 9.1 Het object van de theologie 

Overziet men de geschiedenis van de theologie, dan vertoont zich een reeks van 
uiteenlopende bepalingen van het object van de theologie, zoals b.v. het rijk 
Gods (eerste helft 19e eeuw), Christus totus (b.v. E. Mersch 1890-1940), de 
zondige mens t.o. de rechtvaardigende God (Luther), de incarnatie (Schleier
macher) enz. (2). Men kan zeggen dat de geschiedenis van de theologie het object 
van de theologie altijd met God in verband heeft gebracht en dat de meest 
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belangrijke theologische stromingen God steeds als voorwerp van de theologie 
hebben aangemerkt, zij het in een steeds wisselend perspectief. 
Toch is daarmee de problematiek omtrent het object van de theologie alles
behalve opgelost. Men kan zich immers o.a. de volgende vragen stellen. Kan men 
God eigenlijk wel tot voorwerp, tot object verklaren? Is de mens wel tot kennis 
van God in staat? Wat is de functie van het geloof in deze? Is de mens zelf in 
staat tot kennen of gééft God zich te kennen? Welke God laat zich kennen: God, 
zoals híj in Zichzelf is óf God, zoals Hij zich aan de mens geeft en diens geschie
denis tot geschiedenis van heil omvormt? Is de kennis die in deze heilshistorie 
ingebed ligt, is deze historische kennis nog wel kennis van God? Wanneer God 
Zich laat kennen als de innerlijke grond en zin van de geschiedenis van de mens, 
wat kent de mens dan: zichzelf en zijn geschiedenis óf God? Is het een statische 
of dynamische kennis? Van welke aard is de continuïteit in die kennis? Deze 
vragen vertonen wellicht het karakter van een dilemma. Toch zijn ze geen van 
allen met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden. Ze vereisen een genuan
ceerde behandeling, een behandeling die onderscheidingen aanbrengt, restricties 
maakt, condities formuleert en bovendien deze vragen in hun onderlinge samen
hang benadert. Wij achten ons van een uitgebreide bespreking ontslagen daar 
deze vragen de probleemstelling van de onderhavige studie ver te buiten gaan. Wij 
noteren hier slechts een drietal opmerkingen die ons in het kader van dit hoofd
stuk van onmiddellijk belang lijken. 

Vooreerst: God voorwerp van de theologie noemen houdt niet in dat Hij 
a.h.w. optelbaar is bij de 'andere' voorwerpen van de wereld. De wijze waarop de 
fysicus zijn onderzoeksobject observeert, meet enz., verschilt essentieel van de 
wijze waarop de theoloog zich met God bezighoudt. Dit verschil is er overigens 
niet altijd geweest. De neoscholastieke theologie b.v. heeft niet altijd voldoende 
oog gehad voor de totaal Andere die God is, voor Diens verhevenheid. De mens 
kan echter niet over God beschikken; God vormt niet een probleem dat de mens 
d.m.v. wetenschappelijke evolutie geleidelijk in exacte kennis oplost, maar een 
mysterie dat zichzelf als grond en zin van de menselijke geschiedenis toont, 
kennen en liefhebben laat. De mens is alleen in staat God te kennen als Deze zich 
te kennen gééft, als Deze Zichzelf meedeelt: een zelfmededeling die alleen in 
geloof kan worden aanvaard. Dit is de reden waarom de bespreking van het 
object van de theologie het niet kan stellen zonder theologische begrippen als 
Openbaring als zelfmededeling van God' en 'openbaring en geloof (3). 

Op de tweede plaats: God deelt Zichzelf mee aan hem die gelooft, als grond 
en zin van de geschiedenis van de mens. De band tussen openbaring en geschie
denis is wezenlijk. God openbaart zich immers niet buiten de geschiedenis van de 
mens om. Dit betekent: Hij geeft Zichzelf te kennen en laat Zichzelf ontmoeten 
als Degene die ten bate van het volk van Zijn verbond grote daden heeft verricht 
en op grond daarvan hoop en vertrouwen wekkende beloften voor de toekomst 
met Zich draagt. Het Oude Testament getuigt keer op keer dat de openbaring in 
en als geschiedenis plaatsvindt. Om een enkel voorbeeld te noemen: het 
hebreeuwse 'dabar' drukt uit dat God van Zichzelf spreekt in Zijn handelen, in 
Zijn omgaan met het volk dat Hij liefheeft. In de naam die Jahweh Zichzelf 
geeft: 'Ik ben Die Ik ben', in het woord waarin Hij zich ten diepste openbaart, 
geeft Hij zijn verknochtheid met het wel en wee van Israël aan: Ik ben er, met U, 
voor U; Zijn naam verraadt betrokkenheid op de geschiedenis; zijn naam schept 
geschiedenis als heilsgeschiedenis (4). 

Op de derde plaats: de openbaring Gods is tot haar hoogtepunt gekomen in 
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Jezus Christus In de mens Jezus Christus is God op unieke wijze aan de mens 
tegenwoordig Hij is Zijn gezicht In Hem is God onder ons In zijn handelen en 
in zijn woorden, zijn leven en sterven brengt Hij de tegenwoordigheid Gods 
menselijk concreet onder ons 'Jezus Chnstus is het eschatologisch hoogtepunt 
van Gods heilshandelen en dus van onze heilsgeschiedenis ( ) In de heilsge
schiedenis is Hij definitief, Gods volledig Woord, sprekend en verder gesproken 
in de'volheid van de tijd'(Gal 4 4, vgl Mk 1,15)'(5) 

De begrippen die we in de drie voorafgaande opmerkingen hebben genoemd 
zijn 'openbaring als zelfmededeling van God', 'openbaring en geloof, 'open
baring als heilsgeschiedenis' en 'definitieve openbaring in Jezus Christus' Ze 
geven aan dat de bepaling van het object van de theologie verder dient te gaan 
dan de vermelding van het woord 'God' alleen 

Omschrijving van het object van de theologie 

Het is noodzakelijk de genoemde begrippen in de omschrijving van het object 
van de theologie op te nemen 
Wij stellen hiertoe de volgende formulering voor 
Het object van de theologie wordt gevormd door de rijk geschakeerde wijzen 
waarop de christengemeenschap die de kerk is, de geschiedenis in geloof als 
openbaring van God verstaat, in Israel tot uitdrukking en in de mens Jezus 
Chnstus tot zijn definitieve gestalte gekomen 

Geloof en geschiedenis 

In deze omschrijving spelen de woorden 'in geloof verstaat' een belangrijke rol 
Zij hebben betrekking op de gelovige omgang met en de gelovige duiding van de 
geschiedenis van mens en wereld Theologie gaat dus in eerste instantie over het 
geloofsverstaan van de gemeenschap van christenen Niet over de open
baring9 Ons antwoordt luidt positief en negatief tegelijk Openbaring doet zich 
niet buiten het geloof om voor God toont Zich waar mensen geloven Het geloof 
nu lijkt zich in eerste instantie met rechtstreeks op de zich openbarende God te 
betrekken Het is allereerst, zoals de omschrijving laat zien, gerelateerd aan de 
geschiedenis van mens en wereld In het geloof wordt de grond en de zin van het 
leven duidelijk, komt de mens in contact met zijn diepste zijn en zijn diepste 
verlangen En God dan7 In het geloof verschijnt Hijals wezensgrond en absolute 
zin Het geloof is het zien en het horen van de Zich openbarende God in de 
geschiedenis Openbaring en geloof zijn, goed beschouwd, even oorspronkelijk 
ze vormen de twee zijden van de ene medaille Zij verhouden zich complemen
tair als Woord en antwoord Het methodisch uitgangspunt echter van de theolo
gie is gelegen in het geloof, daar de openbaring Gods alleen toegankelijk is in het 
geloofsverstaan van de christengemeenschap als antwoord op het Woord waarin 
God Zichzelf meedeelt (6) 
Men kan zich afvragen of deze vaststelling niet onverhoeds afbreuk doet aan de 
aanduiding dat God het object van de theologie is Onverhoeds, omdat de be
paling van het geloof als uitgangspunt van de theologie wel theocentnsch aan
doet, maar in feite gericht is op de wijze waarop de mens zichzelf en zijn 
geschiedenis verstaat, zij het met het oog op de openbaring Gods Wie is nu ten 
diepste object van theologie God of mens9 Met Schoonenberg kan men zeggen 
dat het hier om een vals dilemma gaat (7) God openbaart zich immers niet 
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alleen in de geschiedenis van mens en wereld, maar juist als geschiedenis van 
mens en wereld, als haar grond en zin De doorlichting van Gods eigen wezen 
voltrekt zich als zelfdoorlichting van de mens Metz heeft duidelijk gemaakt dat 
reeds Thomas het beginsel hanteert dat God alleen in de horizon van de mens tot 
verschijning komt God en mens kunnen alleen aan elkaar worden verhelderd (8) 
Anders gezegd hel behoort tot de opgave der theologie de spanning van het 
'gloria Dei vivens homo' van Irenaeus zo zorgvuldig mogelijk uit te werken Het 
gevaar dreigt steeds dat de balans haar wankel evenwicht verliest en naar een van 
beide zijden doorslaat Dit kan leiden tot openbanngspositivisme aan de ene kant 
en theologisch immanentisme aan de andere kant Niettemin staat de theologie 
voor geen andere taak dan aan de geschiedenis van de mens Gods wezen te 
verhelderen en omgekeerd Antropocentnsme en theocentnsme zijn niet eikaars 
tegenstelling, maar eikaars complement Theologische antropologie is in deze 
kontekst niet zo maar een onderdeel van de theologie, maar het geheel van de 
theologie zelf (9) 

Het geloof als waarneming en de uitingen van geloof 

Het geloofsverstaan van de christengemeenschap als object van de theologie ver
dient nog een toelichting met het oog op het onderscheid tussen het geloofsver
staan als gelovige waarneming en het geloofsverstaan zoals dat zijn neerslag vindt 
in de taal en verrichtingen van mensen Het eerste heef^betrekking op het 
inwendige aspect van het geloofsverstaan, op het inwendige proces, het tweede 
heeft betrekking op de veruitwendiging van het geloofsverstaan, op de uit
wendige tekenen Wij wijzen er op dat het hier gaat om twee aspecten en niet 
b ν om twee afzonderlijke vormen van geloofsverstaan 

Vooreerst geloofsverstaan betekent dat de gelovige waarneemt, en wel zo
danig dat hij God in de geschiedenis werkzaam tegenwoordig ziet Geloofs
verstaan houdt in God ervaren en God horen in de herdenking van de grote 
daden die Deze in het verleden heeft verricht het bevat een moment van dank
bare herinnering Geloofsverstaan houdt ook in het appel van de toekomst 
ervaren als teken van Gods voortdurende trouw het bevat ook een moment van 
hoopvolle verwachting Herinnering en verwachting, gedenken en hopen ze 
vormen de verschillende dimensies van de structuur van de geloofsdaad de ge
lovige waarneming van de tegenwoordigheid Gods in de geschiedenis 
Thomas heeft deze structuur op onnavolgbare wijze ontleed in het begrippenpaar 
lumen fidei en fides ex auditu Formeel duiden deze termen er op dat het geloof 
als waarneming twee 'bewegingen' bijeenhoudt een beweging van binnenuit en 
een beweging van buitenaf Het lumen fidei duidt er op dat de gelovige zich 
a h w innerlijk geroepen en aangezet voelt om het appel dat van buiten komt 
(fides ex auditu), te verstaan als het goede dat God voor hem wil Naar de 
mening van Schillebeeckx mag men het lumen fidei m de geest van Thomas 
opvatten als een met-reflexieve, onthematische ervaring, plaatsvindend in het 
innerlijk van de mens (10) Het fides ex auditu heeft bij Thomas uitsluitend 
betrekking op de woordopenbaring, de geloofsbelijdenis van bijbel en traditie, 
die de gelovige verneemt en in zich opneemt In de geest van Thomas verder 
denkende echter kan men het verruimen tot het geheel van woord- en werkehjk-
heidsopenbanng samen (11) Zo wijst het begrippenpaar lumen fidei en fides ex 
auditu op het complementaire karakter van het geloofsverstaan als gelovige waar
neming het is een 'innerlijk' zien van dingen die 'buiten' zijn als openbaring 
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Gods. Geloven is dus niet over een aantal geloofsmhouden beschikken die de 
mens a.h.w. van boven worden meegedeeld. Geloven is God werkzaam tegen
woordig zien in verleden, heden en toekomst. 

Op de tweede plaats: het geloofsverstaan in de boven geschetste zin komt op 
verschillende manieren tot uitdrukking. Het vindt zijn neerslag in gebeden, 
dogma's, 'leer', katechismussen, theologie, spiritualiteit, het functioneren van de 
kerk 'naar binnen', het optreden van de kerk 'naar buiten' in b.v. politieke, 
economische en culturele aangelegenheden enz. Het geloofsverstaan incarneert 
zich a.h.w. in theoretische beschouwingen, in de omgang met zichzelf en met de 
ander, in structuren en instituties enz. 

Het object nu van de theologie is gelegen in de eenheid van de beide ge
noemde aspecten van het geloofsverstaan. Dit betekent dat het object van de 
theologie gevormd wordt door het geloofsverstaan als gelovige waarneming, voor
zover deze zijn neerslag vindt in uitwendige vormen. De sprakeloze stilte van de 
godservaring van de mysticus behoort alszodanig niet tot het object van de 
theologie. Ook omgekeerd geldt dat verrichtingen van mensen tot het voorwerp 
van de theologie behoren, voorzover ze de neerslag zijn van het geloofsverstaan 
als gelovige waarneming. We lichten dit laatste met een enkel voorbeeld toe. Men 
kan b.v. gebeden onderzoeken naar hun psycho-hygiënische en hun literaire 
betekenis. Men kan. dogma's onderzoeken op hun sociaal-psychologische en 
macro-structurele, b.v. politieke componenten, zoals men ook een studie kan 
wagen aan de mate van repressiviteit in de gezagsuitoefening in de kerk. Dit alles 
is echter nog geen theologie. De theologie kan er wel niet buiten, m.a.w. zij dient 
de resultaten van al dit soort onderzoekingen in haar eigen studie op te nemen. 
Toch is haar wijze van beschouwing een ander. Het gaat de theologie om de vraag 
in hoeverre de betreffende theorieën, gedragswijzen, structuren, en instituties 
uitingen zijn van gelovige waarneming. Het objectum formale van de theologie 
komt tot uitdrukking in vragen als: in welke mate dragen de betreffende uit
wendige vormen bij tot de openbaring Gods in de geschiedenis, zichtbaar in het 
geloof? In hoeverre maken ze het geloofsverstaan als gelovige waarneming ge
makkelijker of moeilijker? Deze vragen vereisen een benaderingswijze, die de 
theologie onderscheidt van benaderingen van de kant van de psycho-analyse, 
sociale psychologie, economie, politicologie, sociologie, letterkunde, filosofie, 
historische wetenschap enz. (12). 

Onze omschrijving van het object van de theologie bevat nog een tweetal termen, 
die nadere toelichting behoeven, nl. de christengemeenschap die de kerk is, 
enerzijds, en de openbaring Gods welke in Israël tot uitdrukking en in de mens 
Jezus Christus tot zijn definitieve gestalte is gekomen, anderzijds. We gaan hier 
kort op beide termen in. 

Het geloof van de kerk 

Het object van de theologie is niet het geloofsverstaan van de individuele gelovige 
als zodanig. Het gaat in de theologie om het geloof van de kerk. De reden 
daarvan is een theologische. Kort gezegd: het is de gemeenschap van gelovigen 
die de openbaring Gods, in Jezus Christus tot zijn definitieve gestalte gekomen, 
actualiserend in geloof voortzet. Van de argumentatie van deze stelling zien we 
hier af: deze zou een apart hoofdstuk christologie-ecclesiologie vereisen. We 
willen hier alleen eventuele misverstanden wegnemen. 
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Met het geloof van de kerk wordt — uiteraard — niet bedoeld de wijze waarop 
sommige hierarchische instanties het geloof conserverend isoleren uit angst voor 
de moderne tijd. 'Kerk' wordt hier verstaan als christengemeenschap, als volk 
Gods, als de draagster van de belofte van het nieuwe Jeruzalem. Kerk is de 
ruimte waarin het geloof in de God en Vader van Jezus Christus gemeenschappe
lijk wordt verstaan en beleden en tentatief in praktijk gebracht. Kerk is de plaats 
waar mensen elkaar en God ontmoeten en in dit heilsgebeuren de openbaring 
Gods in geloof voltrekken. M.a.w.: 'kerk' houdt gemeenschappelijkheid in, 
creativiteit, dynamiek, vrijheid, verlossing, eschatologisch perspectief, leven, 
liefde en waarheid (13). 

Een tweede misverstand zou betrekking kunnen hebben op de vraag waar de 
echte gemeenschap van gelovigen te vinden is, welke kerk hier bedoeld wordt. 
Kerk is iedere op de grondslag van de nieuwtestamentische boodschap geordende 
gemeenschap, die Christus als haar Heer belijdt, in Zijn naam doopt en Zijn 
maaltijd viert, volgens Zijn evangelie tracht te leven en zich tegenover de wereld 
als kerk opstelt (14). Van de ene kant is dit een inclusieve, van de andere kant 
een exclusieve omschrijving. 

Het is duidelijk dat de rooms-katholieke kerk volgens deze definitie niet de 
enig ware kerk is. Alle christelijke kerken die, op hun manier, aan de elementen 
die in de omschrijving genoemd zijn, beantwoorden, kunnen in de eigenlijke zin 
van het woord 'kerk' worden genoemd. Dit is in elk geval volgens de géést van 
Vaticanum II. De beperking van de kerk tot de rooms-katholieke kerk is er 
immers principieel doorbroken: de opening naar het kerk-zijn van andere kerken 
is er althans in beginsel mogelijk gemaakt (15). Men kan het begrip kerk ook 
toepassen op plaatselijke gemeenten, basisgemeenten en kritische gemeenten. 
Het is van belang de kleinere gemeenten niet alleen te zien als verbijzondering 
van de grotere denominatie (16), maar juist oog te hebben voor de bijzondere en 
wezenlijke waarden die zij soms in het grotere geheel van de kerk verloren zien 
gaan en waarvoor zij nu net op vaak profetische wijze aandacht vragen (17). Het 
behoort tot onze opvatting van theologie dat ook het geloofsverstaan van de 
kleinere, т.п. ook van de zgn. kritische gemeenten, object van theologie is. 
Het afgrenzende karakter van de beschreven kerkvisie is gelegen in het feit dat 
groepen die b.v. niets van Christus willen weten, ook geen kerk genoemd 
worden. Zou men dit toch doen, dan zou dit indruisen tegen de gerichtheid van 
de kerk op expliciete belijdenis alsmede tegen het respect voor de keuzevrijheid 
van de niet-christen (18). Dit betekent overigens niet dat wij pleiten voor een 
simpele tweedeling in kerkleden en niet-kerkleden. Wij denken veeleer aan een 
continuum waarvan men tussen de extremen kerkelijk en niet-kerkelijk een on
eindig aantal gradaties kan aflezen (19). 

De definitieve zelfmededeling Gods in Christus 

Onze omschrijving van het object van de theologie bevat ook een christologisch 
element. Dit zal niet verwonderen aangezien deze studie over christelijke kate-
chese en christelijke theologie handelt (20). Na het onmiddellijk voorafgaande 
behoeft het christocentrisme dat uit onze definitie spreekt nog slechts weinig 
toelichting. Dat de theologie zich alleen met uitingen van geloofsverstaan bezig
houdt voorzover deze betrekking hebben op of in betrekking gebracht kunnen 
worden met Jezus Christus en de vervulling van de verwachting van Israël in 
Hem, volgt eigenlijk onmiddellijk uit de kerkelijke bepaaldheid van het object 
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van de theologie. Kerk definieerden we immers met behulp van termen als: op de 
grondslag van de nieuw-testamentischc boodschap, erkenning van Christus als de 
Heer, viering van doop en eucharistie in Zijn naam en leven volgens Zijn evan
gelie. Dit betekent dat niet-christelijke godsdienstigheid als zodanig geen object 
van theologie is, hetgeen eveneens geldt voor niet-godsdienstige levens- en 
wereldbeschouwingen. Dit houdt natuurlijk niet in dat b.v. de confrontatie 
Marx-christendom niet dringend geboden is, evenals trouwens b.v. de confron
tatie Freud-christendom, boeddhisme-christendom enz. Het is echter zaak de 
eigen beschouwingswijze van de theologie in acht te nemen. Zoals de godsdienst
psycholoog de christelijke traditie vergelijkt met de leer van Marx op de punten 
van projectie in de waarneming en psychische vervreemding, zal de theoloog een 
bestudering van beider ideeën moeten uitvoeren tegen de achtergrond van de 
vraag naar de in Christus tot volheid gekomen openbaring Gods en de actualise
rende voortzetting ervan in heden en toekomst. Opnieuw blijkt nu dat theologie 
een geloofswetenschap is. 

Sectie 9.2 Theologie als theorievorming in de functies van historische theologie, 
systematische theologie en praktische theologie. 

De omschrijving van theologie als theorievorming roept onmiddellijk de be
grippenparen theorie en praxis, theoretische en praktische activiteit op. Onze 
stelling luidt dat theologie theoretische bezinning beoogt. Natuurlijk kan men 
spreken van de praxis van de theoloog en van de (on)praktische functie van de 
theologie. Dit houdt echter niet in dat de theologie zelf een vorm van praxis is in 
de zin van daadwerkelijke, directe omgang met mens en wereld. Theologie is dat 
niet omdat ze daarvan juist abstraheert. In het perspectief van de voorafgaande 
sectie zeggen we dat de theologie de vraag onderzoekt in welke zin het geloofs-
verstaan dat expliciet b.v. in de verklaringen van concilies, pastorale groepsge
sprekken en liturgische gebeden en impliciet b.v. in sociale wetgeving, ontwikke
lingssamenwerking en buurtschapsservice vervat ligt, geloofwaardig genoemd kan 
worden. Haar uitgangspunt is de vraag in hoeverre de geloofsuitspraken die uit
drukkelijk hun gestalte vinden in b.v. religieuze 'documents humains' dan wel in 
maatschappelijke structuren en processen geïmpliceerd zijn, de werkelijkheid van 
Gods heilvolle tegenwoordigheid in de geschiedenis geloofwaardig tot uitdruk
king brengen. Wat zich voor christelijk geloof uitgeeft, is het nog niet altijd: dat 
is haar devies (21). Om deze reden maken wij een duidelijk onderscheid tussen 
theologie en christelijke praxis. Dit sluit uiteraard niet uit dat er belangrijke en 
ook wezenlijke verbanden bestaan tussen beide. Zo kan een theoretisch-theolo
gische analyse van b.v. de godsdienstvrijheid en de functie die dit beginsel uit
oefent, bepaalde misstanden aan het licht brengen die de theoloog nopen sociale, 
kerkstructurele en pastorale modellen te bedenken die de realisering van het 
beginsel mogelijk maken. Het ontwerp van dergelijke modellen, de experimentele 
uitvoering en de evaluatie ervan behoren o.i. mede tot zijn taak. Zo is hij als 
theoreticus wel degelijk gericht op de christelijke praxis in de brede zin van het 
woord. Als theoreticus echter gaat het hem onmiddellijk om analyse, onderzoek 
en theorievorming. Hiermee zij gezegd dat de uitvoering van de modellen op 
grote schaal, de beïnvloeding van de groepen mensen die erbij betrokken zijn, de 
aanpassing van de modellen aan concrete situaties enz. niet tot zijn verant
woordelijkheid, opdracht en competentie behoren. 

Deze kritische instelling van de theologie gaat niet in tegen de vaststelling dat 
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het de theologie om het geloof en de actualiserende voortzetting ervan begonnen 
is Juist omdat zij zich kritisch opstelt vervult zij een belangrijke functie m b t 
het geloofsverstaan van de kerk Zij kan op tekorten wijzen, op vergissingen, 
misverstand, manipulatie, disfunctionalitcit Zij kan van daaruit de poging onder
nemen de gesignaleerde eenzijdigheid op te heffen, interpretaties van het geloof 
te ontwerpen die aan de inhoud ervan recht doen en actiemodellen te bedenken 
die aan de werkelijke hcilsfunctie van het geloof in de huidige samenleving 
beantwoorden Op deze wijze heeft de theologische theorievorming met alleen 
het karakter van een kritische, maar ook van een creatieve bezinning 

De vraag is nu welke middelen de theologie hiertoe ten dienste staan Welke 
criteria heeft zij in handen7 De term criteria bevat vanwege de kritische en 
creatieve bezinning van de theologie zowel een formeel-kritisch als een inhoude-
lijk-creatief aspect 

Loei Theologici 

Vanouds kent de theologie de leer der loei theologici De naam van de zestiende-
ceuwse theoloog Melchior Cano is met dit onderdeel van de theologische metho
dologie nauw verbonden De invloed van zijn 12 delig 'De locis theologicis' is nog 
duidelijk in de traditionele handboeken van deze eeuw te bespeuren (22) 
Melchior Cano bedoelde zijn werk als een 'theologische topiek' een verzameling 
van theologische vindplaatsen ten dienste van de fundering en de interpretatie 
van geloofswaarheden, van theologische argumentatie, correctie en weerleg
ging (23) In de termen van deze studie kan men zeggen dat zijn leer over de 'loei 
theologici' de criteria bevat voor het onderzoek naar de geloofwaardigheid van 
geloofsuitspraken 
Melchior Cano onderscheidt tien soorten theologische vindplaatsen Zij zijn te 
verdelen in 3 hoofdgroepen de eerste groep omvat de bronnen van de theologie 
die constitutief zijn voor de openbaring (loei theologici constituentes), de 
tweede groep omvat de bronnen die een verklarende functie hebben ten opzichte 
van de constitutieve bronnen (loei theologici declarantes), de derde groep omvat 
de bronnen die slechts in oneigenlijke zin de functie van vindplaats vervullen, ze 
zijn veeleer hulpbronnen (loci alieni) Tot de eerste groep behoren 1 de bijbel, 
2 de mondelinge overlevering Tot de tweede groep behoren 3 de universele 
kerk, 4 de algemene concilies, 5 de paus, 6 de kerkvaders, 7 de theologen en 
canomsten Tot de derde groep behoren 8 de menselijke rede, 9 de filosoof en 
10 de geschiedenis der mensheid (24) 

De indeling van Melchior Cano is niet de enige mogelijke De geschiedenis van de 
theologie laat ook andere classificaties zien, andere benamingen van de bronnen 
en ook andere bronnen We geven hier een paar voorbeelden 

Thomas van Aquino verdeelt de theologische vindplaatsen in 3 groepen 
Groep 1 eigenlijke en apodictische vindplaatsen 1 de bijbel, 2 de apostolische 
overlevering, 3 de kerk Groep 2 eigenlijke, maar met-apodictische vind
plaatsen 4 de kerkvaders, 5 de theologen Groep 3 'vreemde' en met-apodic-
tische vindplaatsen 6 de filosofie (25). 

Een modern anglicaans theoloog als John Macquame (26) somt eveneens 
6 theologische bronnen op het zijn gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk weer 
andere Hij noemt ze 1 ervaring, 2 openbaring, 3 schrift, 4 traditie, 5 cultuur 
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en 6. rede. Terecht geeft hij aan dat deze 6 'factoren' niet alle in dezelfde mate 
'bron' kunnen worden genoemd en dat is voor hem de reden liever van 'vorm
gevende factoren in de theologie' te spreken. Dit is trouwens een gedachte die 
ook als bezwaar tegen de classificatie van Melchior Cano wordt ingebracht: de 
hierarchische structuur en de onderlinge verbondenheid van de verschillende 
vindplaatsen komt er niet voldoende in tot uitdrukking (27). 

Tillich (28) noemt de volgende 4 bronnen van de theologie: 1. bijbel, 2. kerk
geschiedenis, 3. godsdienstgeschiedenis en 4. cultuurgeschiedenis. Onder kerkge
schiedenis vat hij ook vindplaatsen samen als de denominatie waartoe men be
hoort, de concilies en de uitspraken van de paus, welke overigens door de meeste 
niet-rooms-katholieke theologen worden afgewezen. Het is interessant dat hij 
evenals Macquarrie 'cultuur' een theologische vindplaats noemt, iets wat men bij 
Melchior Cano mist, of het moest geïmpliceerd zijn in filosofie en de geschiede
nis der mensheid. Interessant is ook dat Tillich de factor 'ervaring', in de reeks 
van Macquarrie de eerste plaats innemend, expliciet weigert als theologische 
bron. 'Ervaring' is geen bron van geloof, ervaring is het medium van het ge
loof (29). 

Ook het theologisch lexicon Sacramentum Mundi noemt slechts 4 loei theolo-
gici: 1. bijbel, 2. traditie, 3. kerk en 4. de menselijke rede (30). Het is opmerke
lijk dat geen van de beschreven classificaties expliciet de liturgie als vindplaats 
van de theologie noemt, hoewel de formule 'lex orandi lex credendi' reeds bij 
Augustinus te vinden is (31). 

Evenmin wordt de pastorale situatie als bron van de theologie genoemd, 
hetgeen verwonderlijk is daar de studie van 'living human deocuments' en zo van 
de processen die zich in een pastorale relatie afspelen, in de Verenigde Staten van 
Amerika sedert decennia voor de theologie van belang wordt geacht (32). 

Bovendien merken we op dat de katechese evenmin als locus theologicus 
wordt aangemerkt, hetgeen ons aanleiding geeft kort op deze bron van theologie-
beoefening in te gaan. Het is van belang het katechetisch proces te analyseren en 
te evalueren met het oog op de vraag hoe de participanten aan het proces zich 
tot de inhoud van de katechese verhouden, welke de aard en het verloop zijn van 
eventuele weerstanden tegen het thema dat aan de orde is en tegen de behande
ling ervan, hoe de motivatie zich ontwikkelt, de soort en de mate van betrokken
heid, welke elementen van het thema en de behandeling ervan relevantie voor het 
persoonlijk leven van de participanten blijken te bezitten, welke factoren hierin 
een rol spelen, welke het gewicht is b.v. van bepaalde communicatievormen en 
van bepaalde leiderschapsstijlen. 
Zulk een theologische procesanalyse (33) is voor de theologie van betekenis daar 
deze daardoor kan winnen aan realiteitsbetrokkenheid en veranderingskracht 
t.a.v. mens en samenleving. Op deze wijze kan zich de wederkerige relatie tussen 
theologie en praxis concretiseren die door Haarsma in het verband van de pasto
raal in het algemeen beschreven is als 'theologie in het pastoraat' en 'theologie 
uit het pastoraat', hetgeen toegespitst op de katechese inhoudt: 'theologie in de 
katechese' en 'theologie uit de katechese' (34). 

De bovenstaande schema's der loei theologici leveren een verward beeld. Dit is 
niet verwonderlijk daar, zoals we reeds eerder opmerkten, de gehele theologische 
methodologie in een diepgaand veranderingsproces verkeert. In het volgende 
wagen we een poging enige orde te scheppen, in het besef overigens dat de 
huidige stand van de theologische ontwikkeling niet meer dan een schets van 
enkele grote lijnen toelaat. 
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Wij verdelen de criteria van het theologisch onderzoek naar de geloofwaardigheid 
van geloofsuitspraken van de kerk naar drie groepen 
1 historisch-theologische 
2. systematisch-theologische en 
3. praktisch-theologische criteria 

Heel in het algemeen stellen we dat een geloofsbewenng alleen dan theologisch 
verantwoord is, wanneer zij aan ieder der 3 groepen criteria voldoet Van de ene 
kant is dit een stelling die verstrekkende gevolgen heeft en waaraan door de 
huidige theologie zeker wat de 3e groep betreft nog maar in eerste aanzet wordt 
beantwoord. Van de andere kant moet men in de stelling niet meer lezen dan er 
staat Wanneer een geloofsbewenng theologisch niet of niet voldoende onder
steuning ondervindt, wil dat niet zeggen dat zij ongeloofwaardig zou zijn De 
enige conclusie die men in dezen kan trekken is dat de aanspraak op geloofwaar
digheid die in de geloofsbewenng geïmpliceerd ligt, theologisch noch bevestigd, 
noch ontkend kan worden (35) 

De drie groepen van criteria dienen tezamen het ene doel van de theologie, nl. 
het onderzoek naar de geloofwaardigheid van geloofsuitspraken, een onderzoek 
dat, zoals gezegd, naast een kritisch ook een creatief aspect bevat In dft onder
zoek is o ι de zgn eenheid van de theologie gelegen Daarin komen de verschil
lende theologische disciplines samen Wanneer wij volgens de 3 groepen van 
criteria ook 3 functies in de theologie onderscheiden, t w de historische, de 
systematische en de praktische functie, dan blijft voorop staan dat deze functies 
alle en wel alle tezamen de studie van de vraag naar de geloofwaardigheid van het 
geloofsvcrstaan van de kerk (het kritisch moment) en daarmee naar de ware 
actualisering ervan (het creatieve moment) op het oog hebben Dit geldt ook 
voor de disciplines en methoden die tot de verschillende functies behoren, zij het 
m afgeleide /in 

De historische functie van de theologie 

Globaal geformuleerd luidt de vraag welke de eigenheid van de historische 
functie van theologisch onderzoek bepaalt in welke zin levert de geschiedenis 
van de openbaring steunpunten voor de betreffende geloofsuitspraak en in welke 
zin behoeft deze eventueel aanvulling en/of wijziging9 

Onder de geschiedenis van de openbaring verstaan we de wisselende gestalten van 
de openbaring Gods in de geschiedenis van de mensheid, van Israel en van de 
kerk. De geschiedenis van Israel en van de kerk wordt door verschillende discipli
nes bestudeerd de exegese en de theologie van het O T. en het Ν Τ , geschiede
nis van de exegese, patristiek, kerkgeschiedenis, theologie- en dogmageschicdems, 
geschiedenis van de vroomheid, van de liturgie, van de pastorale arbeid, van de 
moraal, van de kerkorde enz. De geschiedenis van de mensheid behoort eveneens 
tot de historische functie van de theologie. Zij omvat de geschiedenis van de 
godsdiensten en van de cultuur 
Het is belangrijk vast te stellen dat de theoloog de bronnen van de heilsgeschiede
nis uiteindelijk niet als historicus, maar als theoloog onderzoekt Uiteraard zal hij 
zich van de verschillende historische methoden bedienen, zij het met het oog op 
een theologische probleemstelling Het gaat de theoloog er niet alleen om te 
achterhalen of een bepaalde geloofsuitspraak reeds eerder in de geschiedenis 
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voorkwam, en zo ja, in welk context, op welke wijze, met welke intentie, met 
welke consistentie en extensie enz. maar ook om te onderzoeken op welke wijze 
de geschiedenis hier als heilsgeschiedenis ter sprake komt, op welke wijze God 
hier verschijnt. De historische bronnen fungeren als bronnen van open
baring (36). 
De historische theoloog wordt niet alleen gedreven door interesse voor het ver
leden, maar ook voor het heden en т.п. voor de zaak zelf: het heilsmysterie van 
God (37). 'In het historisch proces van het Oude Testament naar het Nieuwe 
Testament, van de Schrift naar de Schriftuitlegging van de oude kerk, van 
kerugma naar dogma, van specifiek antiek-middeleeuws naar het specifiek 
moderne denken, van oosterse naar westerse theologie, geschiedt zoiets als een 
immanente zelfuitleg, zelf-entmythologisering en zelf-concretisering van het 
oorspronkelijke geloof, welke de theologie onderzoeken kan om daarmee tot 
innerlijk verstaan van het geloof te geraken' (38). Historische theologie bedrijven 
is ten diepste: 'sun-theologein'. Hiermee behoort de historische functie van de 
theologie tot de kern zelf van de theologie. 
Dit geldt ook wanneer de theoloog bronnen onderzoekt betreffende de geschie
denis van de godsdiensten en van de cultuur. Ook dan zal hij met behulp van de 
verschillende historische methoden een bijdrage trachten te leveren aan een theo
logische geschiedenis van de godsdiensten en van de cultuur (39). 

De bronnen die de historische theologie onderzoekt en die als criteria funge
ren voor de vraag naar de geloofwaardigheid van geloofsuitspraken, zijn natuur
lijk niet alle van gelijke betekenis. Zonder hier een hiërarchie van historische 
bronnen te willen opstellen, zij hier gewezen op de unieke plaats van de bijbel en 
daarmee van de exegese en de theologie van het O.T. en het N.T. Het N.T. 
verhaalt ons wat Jezus van Nazaret zélf voor het leven van een groep joden heeft 
betekend. Het geeft geen verslag van het leven van Jezus als zodanig, maar van de 
ervaringen van een bepaalde religieuze stroming onder de joden, waarvan de 
aanhangers iets in Jezus blijken te zien, in Jezus zélf. Zij zijn de eerste volge
lingen van Jezus, die aanvankelijk in een directe omgang met Hem en later in 
dankbare herinnering aan Hem (anamnese) en in het besef van verbondenheid 
met Hem in de Geest (pneuma), in het N.T. reflecterend verslag doen van de 
betekenis van Jezus voor hun leven. Het N.T. heeft een uniek karakter omdat het 
verhaalt van de beweging die Jezus zelf in het leven riep. In die zin is het N.T. 
onvervangbaar en heeft het uniek-normatieve waarde (40). Het O.T. deelt hierin, 
omdat het N.T. als verhaal over een religieuze stroming onder de joden niet 
zonder het O.T. is te verstaan. 

De systematische functie van de theologie 

De vraag die de eigenheid van de systematische functie van theologisch onder
zoek bepaalt, luidt: in welke zin is de betreffende geloofsuitspraak in het per
spectief van de systematische theologie geloofwaardig en in welke zin komt ze 
eventueel voor aanvulling en/of wijziging in aanmerking? 

Het woord systematisch kan de indruk wekken van een strakke, wellicht zelfs 
rigide opbouw. Het kan doen denken aan logische consistentie, wellicht zelfs aan 
tijdeloosheid en conceptualisme, hetgeen in tegenstelling staat tot het historische 
alsmede het transcendente karakter van de openbaring. Vaak heeft men bij het 
systematische karakter van de theologie de traditionele handboeken voor 
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ogen (41 ) Al met al voldoende reden om omzichtig te werk te gaan 
Met Heinrich Ott stellen wij dat de systematiserende functie van de theologie 

in dienst staat van haar hermeneutische opdracht (42) We hadden de term 'de 
systematische functie van de theologie' kunnen vervangen door 'de hermeneu
tische functie van de theologie' (43) 
Hermeneutisch wil zeggen de systematische theologie ziet er op toe en draagt er 
zorg voor dat de openbaring Gods in de geschiedenis zo ter sprake wordt ge
bracht dat ze voor mensen van deze tijd verstaanbaar, voorstelbaar, ervaarbaar is, 
dat de kerk het geloof van bijbel en traditie zo voortzegt en interpreteert dat het 
mensen van vandaag aanspreekt en werkelijk toespreekt (44) 

Vaticanum I biedt o ι een geschikt kader voor de bespreking van de vraag op 
welke wijze de theologie haar hermeneutische taak via systematisering reali
seert (45) De tekst die ons tot uitgangspunt dient, luidt 'En de rede nu, verlicht 
door het geloof, zoekt ijverig, trouw en bezonnen enig door God gegeven inzicht 
m de mysteries en verwerft het vruchtbaarste inzicht vanuit de analogie met 
hetgeen zij natuurlijkerwijs kent, vanuit het onderlinge verband van de mysteries 
zelf en vanuit de gerichtheid van de mens op het laatste doel' (46) 

'Vanuit de analogie met hetgeen zij natuurlijkerwijs kent' 

De term analogie heeft heel in het algemeen betrekking op een zekere mate van 
gelijkenis tussen de menselijke werkelijkheid en die van God - dit ondanks de 
grotere dissimüitudo tussen beide —, welke de basis vormt voor een zekere mate 
van kennis van God door de mens De term is een hulpbegrip dat betrekking 
heeft op vragen als deze waarom kunnen we God 'Vader' noemen, 'goed' en 
'rechtvaardig'' Hoe weten wc wat verlossing door Jezus Christus inhoudt, de 
aanwezigheid van het Rijk Gods in de Geest enz De theologie antwoordt op 
deze vragen 'per analogiam' 

In de katholieke theologie wordt de vraag waarop deze analogie berust, door
gaans als volgt benaderd In zijn openbaring deelt God Zichzelf mee aan de mens 
en sticht Hij relatie met hem Van zijn kant weet de mens zich in geloof door 
God Zelf aangesproken in geloof deelt hij in de kennis die God van Zichzelf 
heeft Wanneer hier sprake is van een werkelijke relatie tussen God en mens, dan 
betekent dit dat de mens volledig, in heel zijn menselijkheid wordt aangesproken 
en mceresoneert M a w openbaring grijpt in op de hele mens en op diens hele 
werkelijkheid De mens en de menselijke werkelijkheid worden niet opgeheven, 
maar geheel en al doordrongen van Gods aanwezigheid Vandaar dat de beelden 
en de begrippen waardoor de mens kennend deelheeft aan zichzelf en zijn werke
lijkheid, in zichzelf, althans voor de gelovige, verwijzen naar de werkelijkheid 
Gods (47) De openbaring is de incarnatie van Gods tegenwoordigheid in de 
menselijke werkelijkheid, hetgeen de gelovige d m ν de beelden en begrippen van 
deze werkelijkheid in staat stelt tot perspectivische kennis van God (48) 

Dit voert tot belangrijke consequenties Aangezien de menselijke werkelijk
heid niet statisch moet worden opgevat, maar m haar historische dimensies van 
verleden, heden en toekomst, delen ook de openbaring van God en de kennis van 
God door de gelovige in de historiciteit van het menselijk bestaan Dit betekent 
dat de kennis van God door de gelovige zich steeds opnieuw incarneert in beel
den en begnppen die eigen zijn aan een bepaalde historische penode, m η aan 
het menselijk zelf- en wereldverstaan van die penode 

De hermeneutische taak nu van de systematische theologie is gelegen in het 
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onderzoek naar de aansluiting van de betreffende geloofsuitspraak bij de diepere 
tendensen van een bepaalde cultuur of cultuurfase Bij dit onderzoek gaat zij 
systematiserend te werk Dit betekent zij analyseert met behulp van (de onder
zoekingen van) de betreffende wetenschappen het culturele veld waarin de be
treffende geloofsuitspraak functioneert en confronteert het resultaat van deze 
analyse met de belangrijkste getuigenissen van de christelijke traditie in dezen 
Wij lichten dit met een enkel voorbeeld toe 
De moderne mens kan zich weinig voorstellen bij de verkondiging van de God 
van het verbond, wanneer deze niet plaatsvindt in termen van interpersonale 
relatievorming, waarvoor men o a bij de filosofie te rade kan gaan Hij zal zich 
aan het thema van de verlossing weinig gelegen laten liggen, wanneer hem niet 
duidelijk wordt hoe de verlossing door Jezus Christus ook zelfverlossing inhoudt, 
een thema dat, getuige de invloed van het oosten, aan een grote behoefte beant
woordt De cultuur- en godsdienstpsychologie, de godsdienstfenomenologie, de 
culturele antropologie kunnen aan het inzicht in zulk een culturele stroming een 
belangrijke bijdrage leveren De moderne mens zal zich evenmin door de christe
lijke idee van de zonde aan- en toegesproken voelen, wanneer deze niet betrok
ken wordt op schuld en schuldgevoelens waarover de persoonlijkheidspsycho-
logie belangrijke informatie kan verschaffen. Het geloof in het rijk Gods blijft in 
abstracta verwijlen wanneer met concreet gerefereerd wordt aan de grenzen, 
mogelijkheden en opgaven van de ontmaskering van politieke en sociale ver
vreemding, waarover de maatschappij-wetenschappen ons kunnen inlichten 

De systematische theologie systematiseert, d i., zij legt verbanden, analyseert, 
confronteert en evalueert Zou ze dat met doen, dan zou ze zich in een cultureel 
isolement manoeuvreren, waarmee het christelijk geloof, welks kritische en crea
tieve dienares ZIJ is, evenredig aan verstaanbaarheid zou verliezen (49) De 
tweede helft van de 19e eeuw kan ons leren tot welk een heilloze en pijnlijke 
situatie dit kan leiden (50) Het is de taak van de theologie er kritisch op toe te 
zien en er zorg voor te dragen dat het geloof zich historisch ontwikkelt en 
aansluiting vindt bij de wijze waarop de mens zichzelf en de wereld verstaat. 
Hoewel het geloof gericht is op de aanwezigheid van het mysterie Gods in de 
geschiedenis, dient ZIJ zich van iedere zweem van geheimtaal te vrijwaren 
(1 Kor 14, 1-25) De verstaanbaarheid van het geloof, waartoe de theologie bij
draagt dient een drieledig doel. Op de eerste plaats bevordert ze het commumo-
karakter van de kerk, de kerk immers is het volk Gods, bijeengekomen op grond 
en omwille van het gemeenschappelijk verstaan van het geloof. Op de tweede 
plaats bevordert ze de spreekracht van de kerk naar de wereld toe, de wereld 
kan op deze wijze vernemen dat het geloof niet een absurde aangelegenheid is, 
maar op onvermoede wijze aansluit bij de diepste tendenties van het menselijk 
bestaan Op de derde plaats draagt ze bij tot de redelijke verantwoording van het 
geloof door de individuele gelovige zelf (51) Op dit punt laat zich de nauwe 
verwantschap tussen systematische theologie en fundamentele theologie ver
staan Voorzover de systematische theologie zich van haar hermeneutische taak 
kwijt, draagt zij bij tot de verwezenlijking van fundamentaal-theologische doel
stellingen nl de belichting van het geloof op zodanige wijze dat de moderne 
mens zich verantwoord met het geloof van de kerk kan engageren Het gaat beide 
immers om de geloofwaardigheid van het geloof Vandaar dat Rahner een pen-
chorese van fundamentaal-theologie en systematische theologie bepleit (52), een 
pleidooi dat o.a zijn fundament vindt in 1 Petr 3, 15 'Weest altijd bereid tot 
verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft'. 
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'Vanuit het onderlinge verband van de mysteries' 

De eerste Konnthiersbrief geeft een goed voorbeeld van het theologiseren vanuit 
het onderlinge verband van de mysteries Paulus maakt het geloof m de opstan
ding van de doden niet alleen inzichtelijk met behulp van begrippen afkomstig 
van de menselijke werkelijkheid, met behulp van analogie, zouden wij zeggen 
(1 Kor 15, 35-49), maar ook door middel van het verband met een ander ge
loofsmysterie de verrijzenis van Jezus Christus zelf (1 Kor 15,12-34) 

Dit is een wijze van theologiseren die men niet alleen in iedere fase van de 
theologiegeschiedems aantreft, maar die ook uit het object van de theologie zelf 
voortvloeit De uitdrukking van de geheimen van het geloof in afzonderlijke 
geloofsuitspraken, zoals b ν in de articuh fidei van het symbolum, is de explici
tering, de articulatie van het ene grondmystene naar verschillende aspecten de 
ene God van de heilsgeschiedenis, zich openbarend in het geloof (53) Dit is de 
reden waarom het inzicht in de betekenis van een bepaald geloofsgeheim kan 
groeien door verbanden te leggen met andere geloofsgeheimen Het geloof dat 
zich in een bepaalde geloofsuitspraak veruitwendigt, is niet op de formulering 
van de geloofsuitspraak zelf gericht, maar op het mysterie Gods dat zich in de 
geloofsuitspraak onder een bepaald aspect aandient (54) Wij herinneren de lezer 
in dit verband aan de eenheid van de aspecten van het geloof als waar
neming en als geloofsveruitwendiging Of, om het anders te formuleren 
geloven is ten laatste niet geloven dat God bestaat, maar geloven ín God (55) 
Hier blijkt opnieuw dat de hermeneutische functie van de theologie zich via 
systematisering realiseert 

Deze systematisering bevat een positieve en een negatieve kans De positieve 
kans is hierin gelegen dat de theologie op deze wijze tegemoet komt aan de 
crisissituatie waarin het geloof van de kerk zich momenteel bevindt Deze crisis
situatie betreft niet op de eerste plaats de betekenis van de kerk, noch de 
verhouding tussen geloof en wetenschap, maar de grond van het geloof zelf 
God (56) Vandaar dat de concentratie van de theologie op de kem van het 
geloof ook cultureel- en godsdiensthistonsch gesproken van bijzondere waarde 
is (57) De negatieve kans heeft hierop betrekking dat de theologie zich via haar 
systematiseringsactiviteit tot schematisch denken zou laten verleiden Dat zou 
niet de eerste keer zijn m de geschiedenis der theologie Hier ligt precies het 
fundamentele bezwaar tegen de zgn 'Konklusionstheologie' Deze beschouwde, 
formeel in navolging van Thomas van Aquino, de articuh fidei als uitgangspunt 
van de theologie Het doel van de theologie zou zijn de ontwikkeling van steeds 
nieuwe conclusies uit de articuh fidei die zelf als premissen werden opgevat, 
hetgeen tot gevolg had dat het theologisch denken zich in een vast, onomstote
lijk kader voltrok, zonder verband met de concrete, historische, zich verande
rende werkelijkheid Doel was immers zoveel mogelijk verbanden op te sporen in 
het raam van de afgebakende principia fidei en deze via het 'literaire genre van 
het syllogisme' tot uitdrukking te brengen Het gaat er ons uiteraard met om de 
waarde van het denken en van de redenering voor de theologie in diskrediet te 
brengen Het punt is alleen dat 'systeembouw' dodelijk kán zijn voor de ontwik
keling van de theologie en zo voor het geloof De theologie zal zich ook in haar 
systematische functie steeds weer moeten laten voeden door wat een inductieve 
benadering van de werkelijkheid (58) аал positieve gegevens te berde brengt 
Systematische theologie zal open en dynamisch moeten zijn, ontvankelijk voor 
verandering, verband houdend met de historische ontwikkeling van mens en 
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wereld. Dit betekent dat de voortgang der theologie meer is dan logische diffe
rentiëring en ontvouwing (59). In termen van openbaring geformuleerd: de ge
schiedenis der openbaring is niet een additief proces van waarheden omwille van 
de groei van het depositum fidei (60). De openbaring Gods voltrekt zich in de 
geschiedenis: de theologie is behalve een deductieve ook een inductieve weten
schap (61). 

'Vanuit de gerichtheid van de mens op het laatste doel' 

De derde manier waarop de systematische theologie zorg draagt voor de verstaan
baarheid van het geloof bestaat in het leggen van verbanden met het laatste doel 
van de mens. Vaticanum I formuleert hiermee de gerichtheid van de theologie op 
de eschatologische heilsverwerkelijking. Dit betekent modern vertaald de gericht
heid op de zinvolheid van het leven en van de geschiedenis als eschatologische 
prolepsis (61a). Sommigen zien hierin een soort reclame-activiteit werkzaam: de 
afstemming van het geloof op de (wisselende) behoeften van de mensen, hetgeen 
de transcendente oorsprong van het christelijk geloof onwaardig zou zijn (62). 
Ook al kan men niet ontkennen dat de kerken zich in de loop van de geschie
denis meerdere malen aan de verkrachting van het geloof door geestelijk winst
bejag hebben schuldig gemaakt, toch moet tegelijkertijd worden vastgesteld dat 
de menselijke zinvolheid van het geloof behoort tot het wezen van de openbaring 
en het geloof zelf. Zij fungeert niet als 'toegevoegde waarde' aan wat toch al tot 
openbaring en geloof behoort. Openbaring is immers de openbaring van God in 
de geschiedenis als heil voor de mens. Geloven betekent in de geschiedenis God 
ervaren als kracht, als zin, oorsprong en doel. God maakt geschiedenis tot heils
geschiedenis. Enigszins apodictisch geformuleerd: geen openbaring zonder heils
openbaring, geen geloof zonder ervaring van zin. 'Openbaring is dus niet 'Gods 
heilshandelen in de geschiedenis' op zich, maar wel dit heilshandelen als ervaren 
én ter sprake gebracht door gelovigen, in antwoord op hun vraag naar de defini
tieve omschrijving of zin van het menselijk leven' (63). 

De kerugmatische theologie van de dertiger, veertiger jaren heeft dit soms 
over het hoofd gezien. Begonnen als een beweging om de waarde van het geloof 
en de geloofsmysteries duidelijker aan het licht te brengen (64), ontwikkelde zij 
zich bij een aantal van haar vertegenwoordigers tot een aparte theologische 
discipline. Dezen maakten onderscheid tussen een theologie die 'Deus ut Deus' 
of 'Deus sub ratione Deitatis' tot voorwerp heeft en een theologie bij wie het om 
de heilswaarde van het geloof gaat: haar object is Christus (65). Deze christo-
centrische theologie (66) fungeert als een soort 'Mittelding' (67), als een 'theo
logie der Schwebe' (68) tussen de feitelijke verkondiging en de technische acade
mische theologie in. Deze laatste noemde men wel 'essentietheologie' en de 
verkondigingstheologie 'existentietheologie' (69). 
Wij vatten de verkondigingstheologie eerder op als een dimensie van alle theo
logie, volgens welke de theologie gericht staat op de werkelijkheid van het leven. 
Meer toegespitst kan men zeggen dat haar oogmerk is 'met de in de dogmatische 
theologie gegeven begrippen de volle werkelijkheid van het kerugma te om
schrijven, waarbij het functioneren van deze begrippen ook heenwijst naar de 
loei theologici van deze omschrijvende begrippen' (70). 
De systematische theologie zelf afsnijden van de heilsbetekenis die het geloof 
bevat, betekent uiteindelijk een ontoelaatbare reductie van de openbaring. Een 
splitsing tussen wat God 'op zich' betekent en wat hij voor de mens betekent 
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gaat aan de kern van de openbaring Gods voorbij. In technische termen gefor
muleerd. ontologische theologie en heilscconomische theologie dienen bijeen te 
worden gehouden. Er is immers geen andere kennis van God dan vanuit de 
heilsgeschiedenis en daarin verschijnt Hij zoals Hij zélf is (71). 

Het geloof van de kerk zal dus moeten aansluiten bij wat de huidige mens aan 
'zinvragen' formuleert. De theologie ziet daar op toe en draagt er zorg voor Het 
probleem is nu op welke wijze deze aansluiting kan plaatsvinden. De theoloog 
Tilhch heeft aan dit probleem ruim aandacht geschonken. Volgens hem gaat het 
erom een aantal existentiële vragen op te sporen om dan vervolgens te laten zien 
dat en hoe het christelijk geloof een antwoord op deze vragen bevat (72). Men 
kan tegen deze correlatie-methode het bezwaar inbrengen dat het de verschil
lende wctenschapsvelden en interpretatiekaders dooreenhaalt. Het is immers zin
loos met een theologisch thema b v. op een wijsgerige, een psychologische of een 
sociologische vraag te willen antwoorden 'Wie op de vraag of de wereld een bol 
is, antwoordt dat zij erg mooi is, heeft geen onwaarheid verteld, maar anderzijds 
de vraag met beantwoord. In deze kontext is het antwoord een zinloze medede
ling' (73). Bovendien, een God die antwoorden biedt op het moment dat de 
mens nog alleen maar vragen stellen kan, loopt het gevaar als 'Luckenbusser' te 
functioneren. Het is veeleer zaak de pogingen op te sporen die de mens zelf 
aanwendt om de betreffende vragen op te lossen. De theoloog treft immers met 
alleen vragen aan, maar vragen én antwoorden, hoe voorlopig ook Hij treft een 
wederkerigheid van vragen en antwoorden aan En deze wederkerigheid Iaat zich 
gelovig interpreteren en theologisch onderzoeken (74) 

De praktische functie van de theologie 

De vraag die de praktische functie van de theologie kenmerkt, luidt: in welke 
mate en in welke zin is de betreffende geloofsbewenng praktisch geloofwaardig 
en komt zij eventueel voor aanvulling en/of wijziging in aanmerking9 

Wij vatten de praktische theologie op als het onderzoek naar de feitelijke functie 
van geloofsuitspraken voor het welzijn van de mens, de kerk en de samenleving 
en naar de werkelijkheid Gods die daarin tot uiting komt 

Vele katholieke theologen geven de voorkeur aan de naam pastoraaltheologie. 
Hoewel men de term 'pastoraal' in navolging van Vaticanum II kan opvatten in 
een zin die verder reikt dan het arbeidsterrein van de ambtsdrager (75), ge
bruiken wij liever de term 'praktische theologie' daar deze van meet af aan de 
suggestie van een bredere opzet wekt. Niet alleen de pastorale relatie of de 
katechetische situatie is immers object van onderzoek, maar ook de macro-struc
turele functie van de kerk in de samenleving en de psychodynamische invloed 
van het geloof op de gezondheid van de individuele mens, twee gebieden die 
Schillebeeckx m verband brengt met de 'praktisch-kritische intentie' van alle 
theologie. Theologie als kritische theorie van de gelovige praxis (76): dat lijkt 
ons een juiste omschrijving van de praktische functie van de theologie. Het gaat 
haar immers om het feitelijke aandeel van geloof en kerk aan de 'emancipatieve 
vrijheidsgeschiedenis' van individu en samenleving en uiteindelijk om de heus- en 
onheilsgeschiedems die daarin tot uitdrukking komt. 'Zij (d.i de theologie als 
kritische theorie van de gelovige praxis) gaat (immers) uit van de hedendaagse 
praxis van de kerk, analyseert de modellen waarin deze zich presenteert en de 
mentaliteit waaruit de gegeven praxis is voortgekomen, meet deze (in correlatie 
met een kritische maatschappijtheorie) aan haar eigen evangelische aanspraak en 
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opent aldus tegelijk nieuwe mogelijkheden, die op hun beurt waargemaakt 
moeten worden in de praxis en het geloofsgebeuren in de kerkgemeen
schap' (77). 

De praktische theologie omvat de volgende 4 werkterreinen (78). 
Op de eerste plaats: het terrein van de verkondiging, vanouds onderverdeeld 

in prediking (homiletiek), katechese (katechetiek) en evangelisatie (evangelis-
tiek). Hieronder vallen o.a. de 'gewone' preek in de eucharistieviering, bezin
ningsdagen, de verkondiging van het evangelie via de massamedia, kinder-, jeugd-
en volwassenenkatechese (in cursusvorm of volgens de methoden van het groeps
gesprek), schoolkatechese, de presentatie en de aanwezigheid van het evangelie 
op knooppunten van de samenleving: b.v. politiek, vakbeweging, kunst en cul
tuur, onderwijs, recreatie, handel en economie. Hier blijkt duidelijk dat de term 
pastoraaltheologie weinig geschikt is. Wanneer de theoloog b.v. de waarden en 
normen poogt op te sporen die ten grondslag liggen aan departementale begro
tingen, ze onderling vergelijkt en ze aan een longitudinaal onderzoek onder
werpt, wanneer hij de praktische commerciële ethiek of het confessioneel onder
wijs onder de loupe neemt: in al deze gevallen is de term 'praktische theologie' 
meer geëigend dan de term 'pastorale theologie' die minstens primair en soms 
ook exclusief verbonden wordt met wat men wel 'de ambtelijke vakken' 
noemt (79). 

Op de tweede plaats: het terrein van de cultus. Niet alleen de door 
Rome geautoriseerde vormen van liturgie behoren tot het object van de prak
tische theologie, maar ook de nieuwe experimentele modellen die men ont
wikkelt om de kracht van het heilsgebeuren in Jezus, dat men viert, creatiever en 
profetischer gestalte te geven. Ook niet-christelijke vormen ven eredienst be
horen tot het voorwerp van onderzoek evenals de soms grillige en macabere 
vieringen van bepaalde amerikaanse subculturen. 

Op de derde plaats: het terrein van de 'diakonia': de hulpverlening aan de 
noodlijdende mens. Ook hier onderzoekt de praktische theologie in welke mate 
de verlossing in Jezus Christus als heilzame kracht werkt, c.q. zou kunnen wer
ken. Daartoe bestudeert zij o.a. de wijze waarop de kerk de pastorale hulpver
lening organiseert en feitelijk uitvoert. Zij analyseert en evalueert b.v. via proto
collen van pastorale gesprekken in welke zin de beelden van de christelijke 
traditie een bemiddelende functie vervullen in het verstaan van de eigen ge
voelens door de pastorant, in hoeverre ze de gevoelens ordenen en het religieuze 
communicatieproces verdiepen (80). De zedelijk-religieuze nood (81) echter, 
waarop de pastorale hulpverlening gericht is, is niet het enige voorwerp van 
'diakonia-onderzoek'. Ook de wijze waarop kerk en samenleving de hulpverle
ning op lichamelijk, materieel, sociaal en psychisch gebied organiseert, uitoefent 
en expliciet of impliciet relaties legt met het christelijk geloofsverstaan, is voor
werp van studie en theorievorming. 

Op de vierde plaats: het terrein van de 'koinoonia': de gemeenschap met God 
en tussen de mensen onderling. De praktische theologie onderzoekt de mate 
waarin de kerk zowel naar binnen als naar buiten bijdraagt aan het stichten van 
gemeenschap, aan verzoening, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid. Het gaat hier 
om het werkelijk aandeel van de kerk aan de emancipatiebewegingen b.v. van de 
vrouw van de 'gewone burger', de sociale Outcast', de arbeider in de onderne
ming, de kleurling, minderheidsgroepen op nationaal en continentaal niveau, de 
ontwikkelingslanden op wereldniveau enz. De vier velden van verkondiging, 

103 



cultus, diakonia en koinooia vormen samen het uitgestrekte terrein waar het 
geloof wordt waargemaakt, c.q. waargemaakt kan en moet worden. De theologie 
onderzoekt het omwille van haar kritische en creatieve functie t.a.v. het geloof. 
Het is de algemene locus theologicus van de ortho-praxis. In 1958 volstond 
Schillebeeckx nog met een enkele opmerking ter aanduiding van dit enorme 
gebied: 'Ten slotte zij aangestipt dat onder de positieve functie van de theologie 
niet alleen de verkenning valt van de vroegere, maar evenzeer die van de heden
daagse uitingen van kerkelijk leven: de lekeninstituten, het groeiend besef van de 
plaats van de leek als christen in de wereld en als leek in de kerk, de liturgische 
beweging, de constateerbare zwenking van kloosterleven naar de wereld toe, 
enz.; dit alles vormt mede een locus theologicus voor de theologische geloofsbe-
zinning' (82). 10 Jaar later vormt hetgeen hij in de rustige vijftiger jaren nog in 
één zin kon formuleren, het thema van vele artikelen, handelend over geloof en 
wereld, sociale en politieke implicaties van het christendom, eschaton en utopie, 
theologie en kritische theorie (83). 

Theologische verificatie 

De praktische theologie biedt een goede toegang tot het vraagstuk van de theolo
gische verificatie. Theologische verificatie heeft zeer algemeen gesproken betrek
king op het waarheidsgehalte van geloofsuitspraken, op de vraag of de be
treffende geloofsuitspraak enige grond in de werkelijkheid heeft. De kwestie is 
nu wat bedoeld wordt met 'werkelijkheid', of, om het met een voorbeeld dui
delijk te maken: van welke werkelijkheid is er sprake, wanneer de gelovige be
lijdt: 'ik geloof in God'. Sommigen zijn van mening dat hier slechts sprake is van 
een emotionele werkelijkheid; de uitspraak duidt op het proces dat zich in het 
innerlijk van de gelovige afspeelt: een proces van ervaring van en overgave aan 
zichzelf. De uitspraak zou geen betrekking hebben op iets buiten het subject. 
Anderen zijn van mening dat de uitspraak betrekking heeft op het levensperspec
tief van de mens. De waarheid ervan zou kunnen worden getoetst aan de functie 
van de uitspraak als levenskijk, als 'blik' in het leven van de mens (84). Weer 
anderen zijn van oordeel dat de uitspraak 'ik geloof in God' iets over de relatie 
tussen God en de mens zegt, welke relatie in het geloof ervaren wordt. Dit 
betekent dat de uitspraak een bewering impliceert omtrent het bestaan van de 
werkelijkheid Gods als werkelijkheid 'extra nos'. Het woord 'geloof in de samen
gestelde term 'geloofswerkelijkheid' duidt op een genitivus objectivus: het gaat 
immers niet alleen om de werkelijkheid die het geloof zelf is, maar ook om de 
werkelijkheid waarover het geloof spreekt: de werkelijkheids Gods (85). Het 
probleem is nu op welke wijze een geloofsuitspraak aan de werkelijkheid Gods 
kan worden getoetst. Hier gaan de wegen wederom uiteen. Sommigen stellen dat 
het aan de individuele persoon toekomt en aan hem alleen om de vraag te 
beantwoorden of een geloofsuitspraak waar is: ze bevat immers waarheid voorzo
ver ze de individuele persoon iets zegt en iets doet, hem treft, voorzover hij er 
naar eigen gevoelen anders van wordt (86). Anderen zijn van oordeel dat de 
waarheid van geloofsbeweringen niet alleen dient te worden getoetst aan hun 
functionaliteit voor de individuele persoon, maar ook aan haar betekenis voor 
het emancipatie-streven van de samenleving en haar geschiedenis (87). Het is van 
belang op te merken dat de goddelijke werkelijkheid zélf niet rechtstreeks in het 
toetsingsonderzoek wordt betrokken. Theologisch is dit juist. De goddelijke 
werkelijkheid is immers niet controleerbaar, is niet 'vorhanden', is geen object 
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onder de objecten, staat de mens niet ter beschikking. In die zin is theologische 
verificatie onmogelijk. Geloofsuitspraken kunnen wel getoetst worden aan de 
geschiedenis waarin de goddelijke werkelijkheid zich openbaart en voorzover de 
goddelijke werkelijkheid zich daarin openbaart. In onze opvattingen van open
baring is dit de énige mogelijkheid. God verschijnt immers niet nog eens buiten 
de geschiedenis om; in de geschiedenis verschijnt Hij Zélf. Theologische ontolo
gie en heilseconomie dienen bijeen te worden gehouden. De tegenwoordigheid 
Gods in de geschiedenis nu hebben we in sectie 9.1. aangeduid als het mysterie 
van het geloof. Dit houdt in dat theologische verificatie niet op het oog heeft de 
bewijsvoering van de objectieve waarheid van geloofsuitspraken in de zin van de 
natuurwetenschappen, maar de redelijke verantwoording van de geloofwaardig
heid van geloofsuitspraken, de redelijke verantwoording van de prudentiële waar
heid van geloofsuitspraken. Ook zeer centrale geloofsuitspraken komen voor 
zulk een onderzoek in aanmerking. Zo kan de geloofsbewering van de uniciteit 
van het christendom theologisch worden onderzocht door na te gaan waar deze 
uniciteitsaanspraak concreet, ortho-praktisch wordt waargemaakt en welke be
tekenis dit heeft voor de geloofwaardigheid van deze bewering in samenhang met 
de geschiedenis van heil en onheil, waarin God en mens verwikkeld zijn. Zo geldt 
de uniciteitsaanspraak niet slechts als vooronderstelling van theologische arbeid, 
zoals lange tijd in de geschiedenis van de theologie is beweerd, maar ook als 
voorwerp van kritische bestudering (88). Aangezien de Zichzelf openbarende 
God Zich volledig in de menselijke werkelijkheid incarneert, tot in de geest en 
het verstand van de mens, gaat het sacrificium intellectus in tegen de openbaring 
zelf. Het recht en de plicht van kritische studie vloeien immers uit de openbaring 
als incarnatie voort (89). In dit verband pleit Pannenberg voor een theologie van 
de godsdiensten als een vergelijkende studie van Gods openbaring in de concrete 
hcilsfuncties van de verschillende godsdiensten en wereld- en levensbeschouw
ingen voor mens en samenleving (90). 

PARAGRAAF 10. THEOLOGIE EN SCHOOLKATECHESE VOLGENS 
HETWETENSCHAPSSTRUCTUURLEERPLAN 

Deze paragraaf handelt over de toepassing van het wetenschapsstructuurleerplan 
op de katechetische leerplanontwikkeling. In dit kader stellen we de wetenschap
pelijkheid van de theologie aan de orde: deze is in de toepassing van het weten
schapsstructuurleerplan vervat (sectie 10.2.). Vervolgens richten we ons op de 
katechetische relevantie van de wetenschappelijkheid van de theologie 
(sectie 10.3.). Tot slot staan we stil bij de vraag naar de structuren van de 
theologie (sectie 10.4.). We beginnen deze paragraaf met een probleem dat be
trekking heeft op de huiver die de lezer wellicht bij zich voelt opkomen bij de 
weg die we in deze paragraaf inslaan. De bepaling van de theologie als inhoud van 
de schoolkatechese roept wellicht de herinnering op aan de neoscholastieke kate-
chese. Daaraan wijden we de eerste sectie van deze paragraaf (sectie 10.1.). 

Sectie 10.1 Theologie als inhoud van de schoolkatechese: terug naar de Neo-
scholastiek? 

Alvorens op de vraag die de titel van deze sectie bevat, in te gaan, wijden we een 
enkel woord aan de situering van deze vraag, aan haar plaats in het kader van de 
katechetische leerplanontwikkeling. 
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Wij herinneren eraan dat deze studie zich beperkt tot de programmering van 
de schoolkatechcsc en voorbijgaat aan vraagstukken o.m. betreffende het proces 
van de schoolkatechese. Vervolgens: het wetenschapsstructuurlecrplan heeft 
direct slechts betrekking op de inhoud van de programmering van het onderwijs, 
en niet direct op vraagstukken betreffende de algemene en specifieke doelstel
lingen, de concrete stof, de leeractiviteiten, de media, de toetsing en evaluatie. 
De toepassing van het wetenschapsstructuurlecrplan houdt de theologische ont
leding in van het begrippclijk substraat van een voor de schoolkatechese relevant 
thema. We kunnen nu zeggen dat de bepaling van de theologie als inhoud van de 
schoolkatechese er niet als vanzelf toe leidt dat een katechetische unit b.v. met 
de formulering van een theologisch begrip aanvangt, en zeker niet dat de leerling 
in het katechetisch onderwijsleerproces met het (van buiten) leren ervan begint, 
zoals door ncoscholastieke katechetici werd bepleit. De bepaling van de theolo
gie als inhoud van de schoolkatechese betekent slechts dat de dwarsdoorsnede 
van een katechetische unit, die volgens het wetenschapsstructuurleerplan is inge
richt, een patroon te zien geeft waarvan de theologie de inhoudelijke kern uit
maakt. 

Niettemin kunnen termen als theologische begrippen en regels de herinnering 
oproepen aan de theologische handboeken der Neoscholastiek en aan de daaraan 
verwante katechetischc handboeken en katechismussen. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat de katechese onder het juk doorgaat van scherp geslepen definities 
en formele verklaringen. 

Wij menen echter dat onze opvatting van theologie en katechese de juistheid 
van zulk een associatie weerspreekt. Wij zullen aan de hand van een drietal 
ideeën van de Tübinger theoloog Hirscher aantonen dat de aandacht voor theolo
gische begrippelijkheid niet in tegenspraak is met de levensnabijheid en het dyna
mische karakter van de theologie, noch rechtstreeks aanleiding geeft tot bedenk
ingen als conceptualisme, verbalisme en statisch 'denken'. Wij bepalen ons tot 
Hirscher omdat hij juist én wetenschappelijk én persoonlijk (91) door de strijd 
met de Neoscholastiek getekend is. Het gaat ons hierbij niet in eerste instantie 
om een interpretatie van zijn theologie en katechetiek. Het is er ons veeleer om 
te doen door hem op weg gezet te worden en zo onze eigen gedachten nader te 
bepalen. In dit kader stellen we achtereenvolgens het organisch karakter van de 
theologie aan de orde, het heilsaspect en het historisch aspect. 

Organische samenhang 

Hirscher legt grote nadruk op de organische samenhang van de geloofsmysteries. 
Hij verwijt de Neoscholastiek dat zij het geloof zozeer in losse onderdelen uiteen
legt, dat wat wij in de vorige paragraaf de concentratie op het mysterie Gods 
hebben genoemd, daardoor onmogelijk wordt gemaakt. De titels van de eerste 
hoofdstukken van Hirschers 'Über das Verhältniss des Evangeliums zu der theo
logischen Scholastik etc', dat een recensie is op de vierdelige ncoscholastieke 
'Entwürfe zu einem vollständigen katechetischen Unterricht zum Behuf der 
Geistlichen', geven dit duidelijk aan: hoofdstuk I: 'U beschrijft en leert het 
christendom niet begrijpen als een wijs en genadevol geheel van goddelijk 
handelen tot lof van de eeuwige vader en tot heil van de zondige mens' (92); 
hoofdstuk II: 'Omdat de schrijver van de betreffende katechetische Entwürfe de 
goddelijke heilsordening niet in haar geheel schijnt te hebben begrepen, lukt het 
hem ook niet de eigen betekenis en kracht van de afzonderlijke waarheden (.. .) 
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te vatten en deze de katechumencn te onthullen' (93), hoofdstuk III 'Omdat de 
schrijver van de betreffende katechetische Entwürfe de eigen betekenis en kracht 
van de afzonderlijke heilswaarden en instellingen, welke deze hebben in het 
systeem van de heilsorde, met vat en er niet aan vasthoudt, vervalt hij tegelijk 
(zoals te verwachten is) in onnutte onderzoekingen en nevenvragen, in wille
keurige, het christendom vreemde en foutieve beweringen, en met alleen onthult 
hij niet het licht en de volheid van het evangelie, hij verduistert het, misvormt 
het en verkracht het' (94) Het gebrek aan organische samenhang leidt o a tot de 
reductie van ethische thema's tot geïsoleerde ethische voorschriften (95) 
Hirschers eigen handboek 'Katechetik' is wel op het principe van organische 
ordening gebaseerd (96) 

De toepassing van het wetenschapsstructuurleerplan nu waarborgt de orga
nische samenhang van de theologie als inhoud van de schoolkatechese Zoals we 
in paragraaf 7 immers hebben gesteld, richt de theologische ontleding van kate-
chetische thema's zich o m tegen de verbrokkeling van de te onderwijzen in
houd Hierin is een van de verschillen gelegen tussen het stofleerplan en het 
wetenschapsstructuurleerplan Begrippen houden immers de dingen bijeen, regels 
houden de begrippen bijeen en hoger geordende regels houden lager geordende 
regels bijeen Bovendien hebben we aangetoond hoe het kunnen beschikken over 
regels en begrippen de leerling in staat stelt tot transfer, tot het leggen van 
verbanden Zo hebben we gezien dat een theologische ontleding van het rijk 
Gods relaties blootlegt met schepping, verlossing, kerk en openbaring 

Natuurlijk is er ook een gevaar gelegen in de aandacht voor de organische 
samenhang van de theologie als inhoud van de schoolkatechese Zoals wij in de 
vorige paragraaf hebben gezegd kan de systematiserende functie van de theologie 
leiden tot rigide systeembouw 
Het kategoneensysteem echter dat zich m de leerling ontwikkelt vormt een 
dynamisch samenhangend geheel van begrippen en regels, dat als geheel voort
durend in beweging is Het leren van nieuwe inhouden brengt in de kennis die in 
de leerling aanwezig is, voortdurend verandering teweeg Behalve het katego
neensysteem, zijn ook de begrippen en regels zelf aan voortdurende wijziging 
onderhevig Ze vormen met de eeuwige en onwrikbare constanten die de beweeg
lijkheid van denken en voelen lam leggen, maar de instrumenten, die als gecon
denseerde denkwegen toegang verlenen tot de werkelijkheid Er is niets dat de 
controle, de herijking, de nuancering, de herinterpretatie en de vervanging van 
deze begrippen en regels m de weg zou staan Integendeel Juist vanwege hun 
instrumentele functie hangt hun betekenis af van de toegangsmogelijkheid die zij 
bieden tot het verstaan van de werkelijkheid Bieden zij deze mogelijkheid niet 
meer of met voldoende, dan is het de opdracht van de theologie andere wegen te 
gaan, andere richtingen van denken te kiezen en tot de condensenng daarvan in 
hernieuwde of nieuwe kategoneen bij te dragen ((97) 

Regels en begrippen staan natuurlijk wel in een zekere spanning ten opzichte 
van wat we in de vorige paragraaf de historiciteit en daarmee de veranderlijkheid 
van openbaring en theologie hebben genoemd Het is echter geen verhouding van 
contradictie Van de ene kant neemt de moderne theologie afstand van een 
statisch opgevatte theologia perennis, van de andere kant ontkomt ook een 
theologie die de historiciteit voldoende gewicht geeft, niet aan begripsvorming en 
systematisering Zou ze daarvan afzien, dan zou ze daarmee tot de isolatie van de 
theologie bijdragen in het geheel van het hedendaags zelf- en wereldverstaan en 
paradoxaal genoeg zou ze daardoor aan het karakter van historiciteit afbreuk 
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doen (98). Het geloof zelf 'vindt' in iedere fase opnieuw van de geschiedenis de 
beelden waarmee zij b.v. de betekenis van de persoon van Jezus aanduidt. Reeds 
in het N.T. vindt men verschillende benamingen van Jezus: rabbi en profeet, 
mensenzoon, Heer, Zoon Gods en hogepriester. In de patristiek noemt men Hem 
'Christus Victor', 'Pantokrator' en 'zonnegod', 'voldoening-brenger', en 'vrij-
koper'. In de Middeleeuwen ziet men Hem als 'de lijdende Jezus van de Kruis
weg' en 'de Jezus van de kerstkribbe'. In de 17e eeuw valt de nadruk o.a. op het 
'H. Hart' en de 20e eeuw kent Hem als 'Christus Koning'. Onze eigen tijd ziet 
Hem als 'de mens bij uitstek', 'Jezus die voorleeft', 'die mens en samenleving 
bevrijdt' (99). De theologie onderwerpt deze beelden, die tot het niveau van de 
voorreflexieve ervaring behoren, aan kritisch onderzoek en theorievorming. Zij 
werkt de inhoud ervan nader uit, onderscheidt de verschillende aspecten, legt 
verbanden met andere en vroegere beelden, legt verbanden met factoren die de 
tijdsgeest bepalen, onderzoekt de functie ervan enz. Zij is m.a.w. speculatief 
bezig en doet daarvan in gecondenseerde begrippen en regels verslag. Ook de 
theologie is dus historisch geconditioneerd, bepaald als zij wordt door haar 
object: het steeds wisselend geloofsbestaan van de kerk door de tijden heen. In 
de bezinning op haar object is zij echter interpreterend bezig. Dat wil zeggen dat 
zij verbanden legt en de dingen op hun plaats zet; dat zij de samenhang op het 
oog heeft waarbinnen de afzonderlijke eenheden tot hun recht komen. 

De gerichtheid op het heil van de mens 

Een tweede kenmerk van het katechetisch denken van Hirscher is gelegen in de 
voortdurende gerichtheid op de waarde van de geloofsmysteries voor het heil van 
de mens, voor wat hij noemt 'het praktisch leven van de gelovige'. Hij betreurt 
het b.v. dat de katechismuscommentaar die hij uitvoerig bekritiseert, bijna enkel 
oog heeft voor wie God in Zichzelf is en onvoldoende verband legt met wat God 
voor de mens betekent (100). Om een ander voorbeeld te noemen: hij wil de 
twee naturenleer vervangen door een theologie die de betekenis van Jezus' mens
zijn voor de gelovige christen verheldert (101). Het gaat erom dat wat de leerling 
in de katechese leert, hem ook werkelijk helpt (102). In dit verband legt hij er de 
nadruk op dat het verstaan van de betekenis van de geloofsmysteries aan de kant 
van de mens een proces van interiorisering inhoudt, dat als zodanig in de theolo
gie en de katechese aan de orde gesteld dient te worden. Een katechese over de 
biecht b.v. zal ook het psychisch-religieus proces van berouwen boete dienen te 
behandelen, zodat de leerling inzicht krijgt in de gevoelens van schuld en spijt die 
in de mens leven (103). Een voorwaarde daarvoor is dat de katecheet met het 
betreffende thema persoonlijk bezig is en zich bezint op de invloed van zulke 
processen op zijn eigen leven (104). 

In onze opvatting van theologie nu neemt de heilswaarde van de geloofs
mysteries een centrale plaats in. Zo hebben we toegelicht dat de systematische 
functie van de theologie een hermeneutisch karakter bevat, hetgeen o.a. impli
ceert de verheldering van het geloof met het oog op 's mensen zinvraag. Ook de 
praktische functie van de theologie is gericht op het onderzoek naar de betekenis 
van het geloof voor individu en samenleving. 
Zoals we reeds verschillende malen hebben aangeduid achten wij een loskoppe
ling van theologische ontologie en heilseconomie uit den boze. God verschijnt 
niet buiten de geschiedenis om, maar als grond en zin van de geschiedenis. Om 
die reden verklaarden we ons oneens met de opvatting van Lakner over de 
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kerugmatische theologie. De theologie zelf heeft tot taak over God als zinvol 
voor de mens te spreken; of, apodictisch geformuleerd, de theologie heeft tot 
taak zinvol over God te spreken of zij houdt op theologie te zijn. Theologische 
regels en begrippen zien wij daarom als gecondenseerde formuleringen die de 
heilvoUe relatie van God en mens verstaanbaar trachten te maken. 

Historiciteit 

Hirscher kent aan het historisch karakter van openbaring en theologie een hoge 
waarde toe. De openbaring is niet het depositum fidei dat de kerk bij bijzondere 
ingreep van God heeft ontvangen om voor de conservering ervan zorg te dragen, 
maar de voortgang van het rijk Gods door de geschiedenis. Het gaat waarschijn
lijk te ver Hirscher direct tot de vertegenwoordigers van de moderne heilshisto
rische theologie te rekenen (105). Toch is zijn aandacht voor het rijk Gods als 
centraal beginsel van theologie en katechese, zoals o.a. uit zijn 'Katechetik' 
blijkt (106), zeker ook mede ingegeven door een dynamische en historische op
vatting van de openbaring (107). Deze is b.v. impliciet vervat in zijn pleidooi 
voor de integratie van het katechismusonderricht en de bijbelse geschiede
nis (108). Zij treedt expliciet aan het licht wanneer Hirscher de katecheet het 
advies voorhoudt de heilseconomie Gods historisch-progressief te onthul
len (109) en niet te volstaan met louter quantitatieve toevoegingen (110). Of 
anders gezegd: Hirscher opteert voor een historisch-systematische stoforde-
ning (111). Dit historisch openbaringsbegrip is overigens even kenmerkend voor 
de gehele Tübinger Schule waartoe Hirscher behoort (112) als de idee van het 
rijk Gods voor vele katechetische handboeken van die tijd (113). 
Ook al staat Hirscher ver af van de openbaring als depositum fidei, toch schuwt 
hij de discursieve functie van de katechese allerminst. Hij waardeert het kennen 
van en het leren omgaan met begrippen positief (114). Wanneer hij tegen het 
definiëren van begrippen polemiseert, dan geldt zijn kritiek niet het definiëren 
als zodanig. Hij stelt juist uitdrukkelijk dat in de hogere klassen van de lagere 
school het begrip en het begrippelijk denken hun plaats moeten krijgen. Hij pleit 
er alleen voor dat de begrippen aan de hand van verhalen, feiten, ervaringen, 
concretiseringen enz. veraanschouwelijkt worden. Hij waarschuwt hiermee voor 
het gevaar van verbalisme. Hij adviseert de katecheet dan ook naast de analy
tische ook de synthetische behandeling van begrippen te hanteren. De eerste gaat 
uit van de definitie en legt deze in afzonderlijke onderdelen uiteen. De tweede 
gaat uit van een ervaring, een gebeurtenis enz., in de bezinning waarop het begrip 
a.h.w. vanzelf uit de concrete 'Sitz im Leben' voortkomt (115). 

Boven hebben we reeds toegelicht in welke zin de historiciteit van de openba
ring de theologische begripsvorming niet uit-, maar insluit. Theologie heeft 
immers betrekking op de incarnatie van de openbaring in een bepaalde tijdsgeest. 
Tegelijkertijd hebben we gepleit voor de verandering en ontwikkeling van theolo
gische begrippelijkheid. De grond van deze theologische dynamiek is niet alleen 
gelegen in de openbaring als heilsgeschiedenis, maar ook in de draagwijdte van 
begrippen in het algemeen. Met De Petter kan men zeggen dat menselijke be
gripsvorming gesitueerd is 'aan de overzijde van het conceptualisme' (116). Dit 
betekent dat begrippen de werkelijkheid niet vasthouden, niet bevatten, niet 
omvatten, maar een bepaalde blik werpen op de werkelijkheid, een opening, een 
toegang vormen. Menselijk kennen in het algemeen en gelovig én theologisch 
kennen in het bijzonder is, inchoatief, perspectivisch, Onderweg'. Het is nooit af, 
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het draagt in zichzelf een tendentie mee; een tendentie volgens welke de mens 
zich kan voortbewegen om met de werkelijkheid ooit écht en helemaal in con
tact te treden. De mens is zich de indequaatheid (117) en begrensdheid van de 
begrippen bewust, maar dan toch zo dat hij gelooft de werkelijkheid althans naar 
de intentie, naar de verwijzing die in de begrippen zelf gelegen is, ooit echt en 
helemaal te zullen kunnen ontmoeten (118). Een dergelijke opvatting m.b.t. het 
begrippelijke kennen laat zich zeer wel verzoenen met het historische karakter 
van de openbaring. Ze laat er niet alleen alle ruimte voor, ze sluit er ook volledig 
op aan. Openbaring is immers de openbaring Gods zoals verstaan door mensen, 
levend in een bepaalde fase van de geschiedenis. Openbaring ís dit verstaan Γη 
perspectivische bepaaldheid door de geschiedenis (119). Zowel de kentheore
tische als de heilshistorische analyse van de kennis die ide openbaring vervat ligt, 
wijzen op de openheid en de dynamiek die aan deze kennis eigen is. 

Sectie 10.2 De wetenschappelijkheid der theologie 

De toepassing van het wetenschapsstructuurleerplan op de schoolkatechese roept 
de vraag op naar het wetenschapsstatuut van de theologie. Deze vraag is even oud 
als de theologie zelf. Het is o.a. daarom een moeilijke vraag omdat het alles 
behalve duidelijk is wat de term wetenschap inhoudt. Men denke slechts aan het 
onderscheid tussen de natuurwetenschappen aan de ene kant en de geestesweten
schappen aan de andere kant en de plaats van de sociale wetenschappen. In 
welke zin bevat b.v. het systematisch en methodisch geleid onderzoek en de 
interpretatie van het verleden het karakter van wetenschap vergeleken bij de 
bestudering van de inwerking van de ene chemische stof op de andere? Voort
durend object van discussie is ook of men b.v. terecht spreekt van zgn. vóór- en 
nawetenschappelijke vragen, hetgeen het probleem doet rijzen welke opvatting 
van wetenschap het gedoogt dat de menselijke waarden waarom het uiteindelijk 
ook in de wetenschap begonnen is, buiten het wetenschappelijk denken worden 
gehouden? Men kan zeggen: mét de wisselende bepaling van het wetenschaps
begrip in het algemeen verandert de visie op de wetenschappelijkheid der theolo
gie. Thomas van Aquino b.v. aanvaardde het aristotelisch wetenschapsbegrip en 
paste het mét een verwijzing naar het unieke karakter van de theologie op de 
theologie zelf toe. De theologie vormt volgens Thomas het denkproces dat uit
gaat van de articuli fidei als premissen en dat discursief voortschrijdt om het nog 
onbekende aan de hand van het bekende duidelijk te maken. De theologie legt 
m.a.w. de weg af van de premissen naar de conclusie. Volgens de aristotelische 
visie vormen de premissen het uitgangspunt van de betreffende wetenschap; deze 
zijn zelf weer afhankelijk van de hierarchisch hogere wetenschap. Het unieke van 
de theologie is volgens Thomas o.a. hierin gelegen dat haar premissen voort
komen uit de wetenschap, de kennis die God van Zichzelf heeft: de scientia 
divina. Het doel van de theologie is naar Thomas' opvatting het inzicht in de 
samenhang van de centrale geloofswaarheden onderling (120) en het verband 
met de minder centrale geloofswaarheden. Hiermee geeft hij een geprofileerde 
interpretatie aan de formule van Anselmus van Canterbury: de theologie als fides 
quaerens intellectum, het geloof dat inzicht zoekt. Reeds Anselmus ziet de theo
logie vooral als discursieve activiteit, in tegenstelling tot de groten uit de patris
tiek: Clemens, Orígenes en Augustinus. Zij beklemtonen veeleer het affectieve 
moment in de theologie, het geloof, de hoop, de liefde, het mystieke schouwen. 
Theologie is naar hun opvatting geen wetenschap, maar wijsheid (121). Scholas-
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tieke theologen als Alexander van Hales, Albertus de Grote en Bonaventura 
werken op dit patristisch motief door (122). Vandaar dat de opvatting van 
Thomas, die de traditie van Anselmus voortzet, historisch belangrijk genoemd 
moet worden. Temeer vanwege de invloed die zijn visie tot op heden, een enkele 
uitzondering als Duns Scotus daargelaten, uitoefent. Immers vele en ook heden
daagse theologen vatten de theologie op als de wetenschap, die systematisch en 
methodisch geleid, begrippelijk inzicht bedoelt te verschaffen in de onderlinge 
samenhang van de geloofsmysteries (123). 

Ondertussen is de consensus omtrent de wetenschappelijkheid van de theolo
gie en de wijze waarop men deze moet verstaan echter niet zó groot dan dat er 
geen ruimte zou zijn voor fundamentele discussie. Zowel te 'linker' als te 'rech
ter' zijde vormt het wetenschapsstatuut van de theologie een bron van voortdu
rende bezinning. 'Rechts' wijst op de openbaringsgrond en het verkondigingsdoel 
van de theologie. Karl Barth en de barthianen volgen dit spoor. Het woord Gods 
is van boven; het vraagt om gelóóf, niet om onderwerping aan het verstand; het 
moet worden verkondigd, niet worden verklaard en begrepen. Ook 'links' meent 
dat de theologie als wetenschap afbreuk doet aan het evangelie, maar nu vooral 
omdat het de gevestigde c.q. wetenschappelijke en academische orde in stand 
houdt en legitimeert. Echte theologie, d.w.z. theologie die het enkel en alleen 
om het evangelie te doen is, dient de universiteit te verlaten om zich van het 
ideologisch bepaalde, waardenvrije wetenschapsbegrip te ontdoen en mee te 
vechten op de barricaden van de revolutie. In al deze verwarring dient zich nog 
een derde beweging aan. Deze wil zoveel mogelijk recht laten wedervaren aan het 
beginsel van verificatie en tegelijk aan dat van de waardegebondenheid van de 
theologie. Pannenberg, die deze combinatie van rationaliteit en waardengericht
heid voorstaat, wil hiermee eigenlijk twee dingen inéén. Op de eerste plaats 
poogt hij de minimale eisen die b.v. de wetenschapstheoreticus Scholz aan 
wetenschap in het algemeen stelt, zo ernstig mogelijk te nemen. Deze minimale 
eisen zijn: 
1. Behalve vragen en definities dienen in een wetenschap ook zinnen, uitspra
ken en oordelen voor te komen, waarvan beweerd wordt dat ze waar zijn 
(Satzpostulat). 
2. CÍe zinnen dienen een onderlinge samenhang te bevatten (Kohärenzpostulat). 
3. De zinnen moeten controleerbaar zijn (Kontrolierbarkeitspostulat). Ook de 
geesteswetenschappen kunnen zich aan deze eis niet onttrekken op straffe van 
reductie tot 'Dichtung' en 'Phantasieschöpfung' (124). 
Volgens Pannenberg is het zaak — de openbaring als geschiedenis maakt het zelfs 
tot recht en plicht — de uitspraken van het geloof naar hun waarheidsgehalte te 
verifiëren. Wij voegen er ook thans aan toe dat het hier gaat om theologische 
verificatie, hetgeen inhoudt dat het niet gaat om het onderzoek naar de objec
tieve waarheid, maar naar de pmdentiële waarheid van de geloofsuitspraken. Dit 
onderzoek nu geschiedt volgens Pannenberg niet met het oog op de werkelijk
heid Gods op zich, maar met het oog op de betekenis van het geloof voor het 
heil van mens en wereld, waarin de heilsopenbaring Gods tot uitdrukking komt. 
Hiermee wordt — en dat is het tweede kenmerk van Pannenbergs visie — de 
waardengerichtheid van de theologie in de verificatiefunctie van de theologie 
opgenomen (125). 
De complexiteit van het probleem is met de bovenstaande uiteenzetting wel 
duidelijk geworden. Deze studie heeft niet tot doel het vraagstuk aan een nadere 
analyse te onderwerpen en het als probleem verder te verhelderen, laat staan het 
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op te lossen, zo dat al mogelijk zou zijn. Wij besluiten deze sectie met een enkel 
woord. In het vervolg van deze studie gaan wij uit van de hypothese van de 
wetenschappelijkheid der theologie. Wij menen van een redelijke hypothese te 
kunnen spreken, daar zij op een deugdelijke argumentatie berust. Onze opvatting 
omtrent object en methoden van de theologie bevat immers voldoende aanzetten 
voor de verantwoording van de theologie als wetenschap. Het gaat de theologie 
om de kritisch verantwoorde, methodisch geleide, en systematisch geordende 
kennis omtrent het prudentiële waarheidsgehalte van kerkelijk geloofsverstaan 
(126). Dit houdt in streng historisch onderzoek en kritische interpretatie (histo
rische theologie). Het impliceert ook kennis en inzicht in de determinanten van 
de moderne tijdsgeest in confrontatie met het getuigenis van bijbel en traditie 
(systematische theologie). Het impliceert ten slotte kennis van empirische data 
omtrent de feitelijke functie van geloof en kerk in het leven van de individuele 
mens en in de samenleving, welke functie wordt getoetst aan het kerkelijk ge
loofsverstaan door de eeuwen heen (praktische theologie). 

Sectie 10.3 De katechetische relevantie van de wetenschappelijkheid der 
theologie 

Zoals wij in sectie 7.2. hebben aangetoond heeft de toepassing van het weten-
schapsstructuurlcerplan slechts betrekking op de bepaling van het wetenschap
pelijk statuut en de structuren van de betreffende wetenschap, voorzover deze 
voor de analyse van het begrippelijk substraat dat in de voor het onderwijs 
belangrijke thema's geïmpliceerd ligt, onderwijskundig relevant zijn. Het gaat 
immers niet om de inleiding van de leerling in de betreffende wetenschap, maar 
om de toegang tot en de verstaanbaarheid van de verschillende dimensies van de 
werkelijkheid, waartoe de inzichten van de verschillende wetenschappen een 
onontbeerlijke bijdrage leveren. 

Wij menen nu dat de drie minimale eisen die Scholz stelt aan wetenschapsbeoefe
ning in het algemeen ook gelden voor de theologie als inhoud van de schoolkate-
chese. Anders gezegd: de bepaling van de vorming van het denken als doel van de 
schoolkatechese impliceert dat de theologie als inhoud van de schoolkatechese 
haar begrippen en regels als uitspraken omtrent de religieuze dimensie van de 
werkelijkheid zo zorgvuldig mogelijk formuleert (Satzpostulat), deze in een be
paalde samenhang plaatst (Kohärenzpostulat) en hun waarheidsgehalte nauwge
zet onderzoekt, c.q. de onderzoekbaarheid ervan bevordert (kontrolierbarkeits-
anspruch)(127). 

Wat de eerste eis betreft kunnen we zeggen dat een zorgvuldige omschrijving 
van theologische begrippen en regels katechetisch van belang is. De leerling is 
immers niet gebaat bij het leren van en het leren omgaan met kategorieën die zo 
ongeveer van alles en dus eigenlijk niets betekenen. Een katechese die de leerling 
niet helpt in het aanbrengen van structuur en profiel in wat deze aanvankelijk als 
diffuus ervaart, komt niet aan de realisering van haar doelstelling toe en had dus 
even goed niet kunnen plaatsvinden. De toepassing van het Satzpostulat op de 
theologie dient echter voldoende ruimte te laten voor het eigen karakter van de 
theologie. Theologische kategorieën — het geldt op analoge wijze ook voor de 
kategorieën van de andere geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen — 
bevatten veelal een multidimensionale betekenis. Het gaat er uiteraard niet om 
de rijkdom van zulke kategorieën te reduceren, maar juist deze multidimensio-
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naliteit in een begrippelijke analyse tot uitdrukking te brengen. De verzuchting 
dat bepaalde aspecten van de religieuze dimensie van de werkelijkheid niet onder 
woorden gebracht kunnen worden, doet de theoloog geen halt houden, maar 
prikkelt hem tot onderzoek naar de inhoud, de draagwijdte en de oorzaak van 
zulk een verzuchting. M.a.w.: de theoloog houdt niet op met begrippelijk denken 
wanneer hij rechtstreeks met het mysterie Gods in contact komt, maar hij richt 
zijn wetenschappelijke activiteit op het mysterie als mysterie. Hij weet zich 
immers gesteld voor de opgave het mysterie Gods als mysterie te onderzoeken, 
verstaanbaar en inzichtelijk te maken en de verschillende facetten ervan te ver
helderen. In dit verband houdt de zgn. negatieve theologie niet in dat het beter is 
van begripsvorming t.a.v. God af te zien, maar juist door voortgaand onderzoek 
inzicht te verkrijgen in de complementariteit en de onderlinge spanning van 
theologische kategorieën (128). 

Wat de tweede eis betreft wijzen we op de directe overeenkomst met het 
wetenschapsstructuurleerplan. Deze vorm van leerplanorganisatie kenmerkt zich 
immers door de nadruk op de samenhang van de voor het onderwijs relevante 
inhouden. Het oogmerk van het wetenschapsstructuu|leerplan is de vorming van 
een dynamisch geheel van wetenschappelijk verantwoorde inzichten in de leer
ling, waardoor deze verbanden kan leggen met voor hem onbekende aspecten van 
de werkelijkheid. Wij wijzen erop dat het niet gaat om 'de' structuur van de 
wetenschap, i.e. van de theologie (129), maar om structuren die men in de 
pluriforme theologie (130) onder steeds wisselende aspecten kan onderkennen. 
Men kan zeggen dat de term structuur een tweetal aspecten bevat, en wel een 
inhoudelijk en een formeel of methodisch aspect. Een theologische structuur kan 
men enerzijds opvatten als een innerlijk samenhangende, begrippelijke conden
sering van theologisch denken t.a.v. een bepaalde zijde van het geloofsmysterie, 
anderzijds fungeert zij als een theoretisch frame dat men a.h.w. als een net op de 
werkelijkheid legt opdat zich een weg en een toegang vertonen tot andere en 
onbekende zijden van het geloofsmysterie. In onderwijskundige termen geformu
leerd: een theologische structuur stelt de leerling in staat niet alleen tot kennis 
van een bepaalde zijde van de religieuze dimensie van de werkelijkheid, maar ook 
tot transfer m.b.t. nog onbekende zijden hierin. Om een enkel voorbeeld te 
noemen: het is van belang dat de leerling de vraag naar het auteurschap van God 
betreffende de bijbel weet te plaatsen in het bredere kader van wat openbaring 
is; dat hij de vraag naar de onfeilbaarheid van de paus situeert in het grotere 
geheel van de onfeilbaarheid van de kerk als belofte én als opgave. 

Wat de derde eis betreft wijzen wij erop dat het onderzoek naar het pruden-
tiële waarheidsgehalte van geloofsuitspraken niet alleen het doel vormt van de 
theologie, maar ook van de schoolkatechese. Natuurlijk is het van belang ook 
hier de onderwijskundige functie van zulk onderzoek in de schoolkatechese in 
het oog te houden. Dit betekent dat de leerling niet opgeleid wordt tot theolo
gisch onderzoeker — zo dat al mogelijk zou zijn in het V.W.O. en H.A.V.O.! —, 
maar dat hij door middel van de evaluatie van uitspraken betreffende het geloof 
theologisch leert denken, hetgeen wij met het oog op de toegankelijkheid van de 
religieuze dimensie van de werkelijkheid van groot belang achten. Hier komen 
zowel de historische, als de systematische, als de praktische theologie in aanmer
king. De eerste is b.v. in het geding als het gaat om de vraag inhoever een 
bepaalde uitspraak steun vindt in bepaalde passages van de bijbel, de tweede 
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wanneer de vraag aan de orde is of een bepaalde uitspraak voldoende rekening 
houdt met inzichten van de sociale wetenschappen, b.v. omtrent schuld, liefde, 
haat, de derde wanneer de functie van een bepaalde uitspraak voor individu en 
samenleving in discussie is, b.v. de fundering van het kerkelijk gezag in het ius 
divinum of de betekenis van de godsdienstvrijheid. Wij merken op dat het onder
scheid tussen de activiteit van kritisch denken door de leerling in het V.W.O. en 
H.A.V.O. enerzijds en de oplossing van problemen, c.q. het onderzoek naar het 
prudentiële waarheidsgehalte van bepaalde geloofsuitspraken door de weten
schappelijke onderzoeker anderzijds niet betrekking heeft op het cognitieve ge
drag dat beiden vertonen, maar op de specialiteit en de complexiteit van het 
onderzoeksobject (131). 

Sectie 10.4 Tlieologische structuren 

In sectie 7.2. hebben we toegelicht dat het voor de programmering van de 
schoolkatechese van belang is de begrippen en de regels te ontleden die in een 
bepaald aspect, waaronder men een bepaald thema behandelt, vervat liggen. We 
hebben vastgesteld dat de inhoud, de aard en het aantal van de begrippen en 
regels variëren naar het aipect waaronder een bepaald thema aan de orde wordt 
gesteld. De term aspect heeft betrekking op de wijze waarop men een bepaald 
thema benadert, er toegang toe vindt. Het duidt op een manier van verstaan. Wij 
menen in dit verband de term theologisch model te kunnen bezigen. Hen theolo
gisch model is de theologische kristallisatie van een bepaalde, aanvankelijk intuï
tieve wijze van omgang met een bepaalde dimensie van de religieuze werkelijk
heid, zodanig dat deze als samenvatting fungeert van reeds verworven kennis en 
als uitgangspunt van nieuwe vragen, hypothesen en onderzoek (132). 

Theologische structuren nu vatten wij op als gehelen van theologische 
thema's, theologische modellen, regels en begrippen. 
Onder een theologisch thema verstaan wij de kerkelijke geloofsuitspraak die het 
object vormt van theologisch onderzoek en die als zodanig in aanmerking komt 
voor de programmering van een katechetische unit. 
Theologische modellen zijn in dit verband de wisselende gestalten van de benade
ring van het betreffende thema door de historische, systematische en praktische 
theologie, welke gestalten in de programmering van een katechetische unit 
kunnen worden opgenomen. 
Tlieologische regels en begrippen vormen de kategorieën en kategorieënsystemen 
die in de betreffende theologische modellen vervat liggen. 

Wij lichten dit met enkele voorbeelden toe. 
De exegese en theologie van het N.T. hebben de verschillen in de benadering 

van de unieke betekenis van Jezus van Nazaret in de nieuw-testamentische litera
tuur duidelijk aan het licht gebracht. In de apokalyptiek b.v. wordt Jezus de 
Mensenzoon genoemd, een titel die wijst op een bovenaardse, preëxistente figuur 
die op het einde der tijden uit de hemel zal neerdalen om recht te spreken en om 
het rijk Gods te vestigen. De titel Messias moet men daarentegen situeren in het 
kader van de nationale hoop van Israël, hetgeen inhoudt dat de Messias, een 
gewoon mens, het glorievolle rijk van David onder Gods leiding zal komen her
stellen. Met name in de synoptische evangelieé'n en ook in de brieven van Paulus 
wordt Jezus als de verwachte koning voorgesteld. De titel zoon Gods dient in 
eerste instantie eveneens in messiaanse zin te worden verstaan. In de hellenis-
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tische gemeente echter duidt deze titel op het goddelijke wezen van Jezus, op 
zijn goddelijke natuur, afkomst en kracht. De oorsprong van deze betekenis is 
gelegen in de griekse traditie der herosmythologieén én in de oosterse traditie 
van de zonnegod-cultussen en mysterievieringen. Ook de titel 'knecht Gods' 
heeft in eerste instantie messiaanse betekenis. In een nadere bepaling van deze 
titel kan men echter ook de invloed van deutero-Jesaja bespeuren, waarmee de 
titel de kleur krijgt van lijdende dienstbaarheid (b.v. Mt 12, 18 w, Hand 3,13). 
Uit deze voorbeelden (133) blijkt dat de verschillende theologische modellen van 
het N.T. betreffende de unieke betekenis van Jezus een wisselend aantal begrip
pen en regels in zich bevatten. De titel mensenzoon verwijst immers naar de 
apocalyptiek en roept begrippen op als pre-existentie, het einde der tijden, recht
spraak over goeden en kwaden, rijk Gods enz., alsmede de verbinding van deze 
begrippen in hogere regels. De titel 'zoon Gods' bevat begrippen als messiaanse 
heilsverwachting, koningsschap en rijk van David, goddelijke oorsprong en kracht 
enz. (134). 

Hetzelfde geldt van systematisch-theologische en praktisch-theologische 
modellen. De aanduiding van Jezus als 'de oorsprong van menselijke bevrij
ding' (135) impliceert begrippen als 'de gevaarlijke herinnering aan Jezus' dood 
en opstanding' aan de ene kant en 'de overlevingsmogelijkheid van de mensheid' 
aan de andere kant (136). De verwoording van de praktisch-kritische functie van 
Jezus met het oog op vormen van huwelijks- en vriendschapsleven in termen van 
b.v. 'de kenotische Jezus' (137) bevat begrippen als liefde, heil, lijden, verlossing, 
emotionele ambivalentie en persoonlijke integratie. 

PARAGRAAF 11. DE NADERE BEPALING VAN DE THEOLOGIE 
ALS INHOUD VAN DE SCHOOLKATECHESE 

In deze paragraaf gaat het om de vraag naar de criteria voor de selectie van 
theologische thema's, theologische modellen, regels en begrippen als inhoud van 
de schoolkatechese. 

Sectie 11.1 De thema's van de schoolkatechese 

In paragraaf 9 hebben we vastgesteld dat het gelovig spreken van de kerk het 
object van de theologie vormt. De vraag is nu of alle geloofsuitspraken van de 
kerk als thema van een katechetische unit in aanmerking komen. Deze vraag is 
gerechtvaardigd daar de geloofsuitspraken van de kerk niet alleen talloos zijn, 
maar bovendien van een zeer verschillende draagwijdte. We noemen enkele voor
beelden: Jezus is volledig mens, de leek in de kerk heeft het charisma van de 
Geest, in het rijk Gods zal iedere traan worden gedroogd, de paus is onfeilbaar, 
Jezus heeft door de kruisdood verlossing gebracht, Jezus is nedergedaald ter 
helle, God heeft Jezus opgewekt, orale anticonceptie is niet volgens de wil van 
God, het evangelie impliceert de omverwerping van de bestaande maatschappe
lijke orde, Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, God is schepper 
van hemel en aarde, het bestaan en de werkdadigheid van engelen behoort tot de 
waarheid zelf van het evangelie (138). Deze en andere geloofsuitspraken nu 
komen niet alle in dezelfde mate als thema van een katechetische unit in aanmer
king. Dit heeft de volgende redenen. Vooreerst: de voor de schoolkatechese 
beschikbare tijd vereist de concentratie op de meest belangrijke thema's. Behalve 
op deze praktische omstandigheid zij op de tweede plaats gewezen op een theo-

115 



logisch argument dat van doorslaggevende betekenis is. Daar de geloofsuit
spraken van de kerk de articulatie vormen van de verschillende aspecten van het 
ene mysterie Gods, komen zij niet als geïsoleerde uitspraken voor de behandeling 
in katechetische units in aanmerking, maar slechts voorzover zij in verband staan 
of in verband gebracht kunnen worden met de kem van het geloof: de openba
ring Gods in de geschiedenis (139). 

Hierarchia veritatum 

In dit verband is de hiërarchische ordening van de geloofswaarheden van belang. 
Het decreet over het oecuménisme van Vaticanum II vermeldt deze idee betrek
kelijk onverwacht (140). Onverwacht om twee redenen. Vooreerst: de nadruk 
van de Reformatie op het onderscheid tussen de zgn. fundamentele en niet-fun-
damentele, arbitraire geloofswaarheden, welke laatste men niet behoeft te ge
loven om het heil te ontvangen, versterkte de centrareformatorische aandacht 
voor de juridische benadering van de geloofswaarheden. Al hetgeen de kerk leert, 
is de katholieke gelovige verplicht te aanvaarden: zo luidde de quantitatief-juri-
dische opvatting van de katholieke theologie tot in onze dagen. De meer qualita-
tieve benadering waarvan Thomas van Aquino blijk geeft en het onderscheid dat 
deze maakt tussen waarheden die uit zichzelf en direct én waarheden die omwille 
van andere geloofwaardig zijn, was daardoor sterk op de achtergrond ge
raakt (141). Het was dan ook onverwacht dat bisschop Andrea Pangrazio, aarts
bisschop van Gorizia, bij de bespreking van het decreet over het oecuménisme de 
inlas van de 'hierarchia veritatum' bepleitte. Vele commentatoren van het 
decreet beschouwen deze inlas als een feit van verstrekkende (142), van nog niet 
geheel overzienbare (143) betekenis. Op de tweede plaats: ook in het decreet 
zelf vindt de vermelding van de hiërarchische ordening van de geloofswaarheden 
onverwacht plaats. Zij geschiedt terloops, hetgeen opmerkelijk is voor een zo 
belangrijke uitspraak. Ze beslaat slechts één zin en de betekenis ervan kan alleen 
worden opgemaakt uit het verband met de zin die er op volgt. De inlas luidt: 'Bij 
het vergelijken van elkanders leerstellingen moeten zij (nl. de katholieke theo-
logen-schr.) bedenken dat er in de katholieke waarheden wegens het verschil in 
verhouding tot de grondslag van het christelijk geloof een rangorde of hiërarchie 
bestaat'. De zin die hierop volgt luidt: 'zo kan men hier komen tot een broeder
lijke wedijver die allen aanzet om de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus 
dieper te leren kennen en duidelijker in het licht te stellen' (144). Hiermee wordt 
niet alleen de oecumenische beweging een vruchtbaar perspectief geboden, maar 
wordt ook het geloofsverstaan, de hermeneutiek en de theologie in het algemeen 
een belangrijke sleutel aangereikt. De woorden 'de ondoorgrondelijke rijkdom 
van Christus' geven het fundament, de grondslag aan ten opzichte waarvan de 
verschillende geloofswaarheden in een bepaalde rangorde staan. Hiermee wordt 
niet een nieuwe oecumenische tactiek voorgesteld, maar een toegang geboden tot 
het verstaan van de verschillende geloofsmysteries zelf (145). Reeds Vaticanum I 
wees op het belang van de onderlinge band van de geloofswaarheden (sec
tie 9.2.). Vaticanum II gaat in dit spoor verder en geeft aan wat de verschillende 
geloofswaarheden aan elkaar bindt: het Christusmysterie. Dit betekent dat een 
geloofsuitspraak gewicht heeft naar de mate waarin zij betrokken is op de per
soon van Jezus Christus. 
Men kan dit als volgt verstaan. Wij spreken van het Christusmysterie omdat God 
Zich in de persoon van Jezus Christus heeft geopenbaard. De uniciteit van Jezus 
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Christus is hierin gelegen dat God in Hem op definitieve wijze in de geschiedenis 
aanwezig is, in zijn Geest, die ons leidt tot de volle waarheid en tot het konink
rijk, waarin God alles in allen zijn zal. M.a.w. het Christusmysterie is de samen
vatting van het mysterie van de triniteit zelf. Het openbaart ons in de persoon 
van Jezus Christus de God van schepping en verbond, de God van Verlossing en 
verzoening én de God van vergoddelijking en voltooiing in de Geest. Dit betekent 
dat de afzonderlijke geloofsuitspraken gewicht hebben naar de mate waarin zij 
betrokken zijn op het Christusmysterie als de openbaring Gods in de geschiede
nis in de Geest (146). 
Wij stellen nu dat de mate van betrokkenheid van geloofsuitspraken op de chris-
tologisch-trinitaire structuur van het geloof bepalend is voor de keuze van kate
chetische thema's (147). 

De katechetische traditie 

Hiermee begeven we ons in het spoor van de katechese van de oude kerk welke 
steeds haar basis vond in een bepaalde geloofsbelijdenis en vaak in de aposto
lische geloofsbelijdenis, hetgeen het mysterie van de drie-ene God in Jezus 
Christus in het centrum van de katechese plaatste. Bovendien dient het ontstaan 
en het functioneren van de geloofsbelijdenis in het algemeen o.a. in het kader 
van de katechese en bijzonder van de doopkatechese te worden gesitueerd (148). 
Onder de geloofsbelijdenissen van de westerse kerk neemt de apostolische 
geloofsbelijdenis geleidelijk een centrale plaats in. Deze is onmiskenbaar christo-
logisch-trinitarisch opgebouwd, hetgeen op de achtergrond is geraakt vanwege de 
indeling in 12 artikelen die werd ingevoerd uit reverentie t.a.v. de apostolische 
oorsprong van het symbolum. Tot in de 15e, 16e eeuw verkeerde men in de 
westerse kerk in de mening dat het symbolum door de 12 apostelen zelfwas 
opgesteld: iedere apostel eén artikel (149). Het apostolisch karakter van het 
symbolum moet echter niet in de strikte zin worden verstaan, daar men het 
symbolum (in de R-versie) (150) voor het eerst in vraag- en antwoordvorm aan
treft in de traditio apostolica van Hippolytus, en voor het eerst in de eigenlijke 
credo-vorm bij Rufinus, aldus resp. op het einde van de tweede, begin derde 
eeuw, en op het einde van de derde, begin vierde eeuw. De inhoud en de struc
tuur van het symbolum gaan echter wel aanwijsbaar op de apostolische tijd 
terug (151). Dit komt tot uitdrukking in het feit dat het symbolum alle aandacht 
richt op het éne heilsmysterie dat God is, Die zich in Zijn zoon door de Geest 
openbaart als scheppend, verlossend en voltooiend. Het symbolum bevat de 
hoofdwaarheden van het christelijk geloof (152), geplaatst in heilshistorisch per
spectief (153). 

Niet alleen de katechese van de oude kerk, maar ook die van later tijden 
baseerde zich op de inhoud en de structuur van de apostolische geloofsbelijdenis. 
Het concilie van Trente b.v. schrijft de apostolische geloofsbelijdenis voor als 
grondslag van de katechese (154). Ook de katechismussen van Deharbe zijn, 
althans wat het onderdeel over het geloof betreft, op de twaalf artikelen geba
seerd (155). Ook Jungmann bepleit de ordening van de inhoud van de katechese 
volgens de apostolische geloofsbelijdenis. Het grote verschil met Deharbe is o.a. 
hierin gelegen dat hij zowel de zedenleer als de leer over de sacramenten wil 
integreren in de geloofsleer, waarvan de geloofsbelijdenis de basis vormt (156). 
Aan deze wens wordt in de duitse katechismus van 1955 gevolg gegeven door de 
leer over de sacramenten (157) en die der geboden in verband te brengen met de 
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artikelen betreffende de kerk, de gemeenschap der heiligen en de vergeving van 
zonden (158). Ook Schoonenbcrg ontwierp een overigens niet volledig gereali
seerd (159) plan van een handleiding voor katechetische begeleiding volgens de 
apostolische geloofsbelijdenis (160). Ook Ratzinger ordent zijn inleidende be
schouwingen over het christelijk geloof naar het symbolum apostolicum (161). 
De beroemde katechismus van Frits van der Meer is eveneens volgens de twaalf 
artikelen opgesteld (162). 

De vraag die overblijft luidt: of de taal van de twaalf artikelen en de geest die 
zij ademen nog voldoende aansluiten bij het culturele klimaat waarin de kerk 
zich thans bevindt. Wij menen dat onze tijd om nieuwe 'Kurzformeln' van het 
christelijk geloof vraagt. Theologen als Rahner en Kasper hebben de criteria 
daarvoor reeds geformuleerd (163). Ook zijn er hier en daar reeds enkele proeven 
van een nieuwe geloofsbelijdenis verschenen (164). Onder hen verdient die van 
Schooncnberg (165) o.i. bijzondere aandacht. 
De keuze van een geloofsbelijdenis is in het kader van de onderhavige studie niet 
van wezenlijk belang. Wel van belang is de christologisch-trinitarische structuur 
van de geloofsbelijdenis in het algemeen. Wij menen dat deze structuur ook in 
nieuwe 'Kurzformeln' van het christelijk geloof tot uitdrukking dient te komen. 

Centraal en perifeer 

Wanneer de vraag van deze sectie wordt toegespitst op de betekenis van de 
christologisch-trinitaire structuur van de geloofsbelijdenis voor de selectie van 
thema's van katechetische units, kan worden gewezen op het onderscheid van 
Schoonenberg m.b.t. meer centrale en meer perifere geloofsuitspraken. Tot de 
eerste kan men rekenen God, Zijn schepping, de verlossing, Christus, de genade 
en de H. Geest, tot de tweede de mariale en de ecclesiologische dogma's, alsmede 
de moraaluitspraken (166). 

Men zou hieruit kunnen afleiden dat de mariale en de ecclesiologische 
dogma's en de moraaluitspraken vanwege hun ondergeschikt belang in het geheel 
van de inhoud van het geloof, relatief weinig aandacht verdienen, c.q. behoeven 
in de katechese (167). 
Zulk een verdeling in primaire en secundaire thema's gaat echter in tegen de 
opvatting van openbaring die wij in par. 9 hebben aangeduid. Een dergelijke 
verdeling wekt immers de suggestie dat de openbaring bestaat uit een aantal 
openbaringswaarheden, waarvan de gelovige in kennis wordt gesteld en die deze 
voor waar aanneemt. Deze kwantitatieve benadering van de openbaring doet 
afbreuk aan de openbaring als de zelfmededeling Gods in de geschiedenis. Deze 
zelfmededeling Gods in Jezus Christus door de Geest is het één en het al van de 
openbaring alsmede van het geloof als het menselijk verstaan van deze openba
ring in de geschiedenis. Dit is de kern en tegelijk het allesomvattende geheel van 
het mysterie van de drie-ene God zelf. Het vormt centrum en horizon. Na'ást dit 
mysterie van eenheid en totaliteit kan men niet nog een aantal geloofswaarheden 
omtrent Maria en de Kerk en een aantal moraaluitspraken plaatsen. Het is onjuist 
dit grondmysterie Gods met deze geloofs- en moraaluitspraken te vergelijken en 
deze laatste dan als niet gewichtig genoeg naar het tweede plan te verschuiven. 
Dat is een kwantitatieve benadering. In onze opvattingvan openbaring is er niets 
náást de geloofswerkelijkheid van de drie-ene God (168). Het heilsmysterie van 
Vader, Zoon en Geest is het enige dat als thema van de katechese in aanmerking 
komt. 
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Om deze reden vatten we het onderscheid in centrale en perifere geloofswaar
heden niet op in kwantitatieve, maar in kwalitatieve zin. Voor de selectie van 
katechetische thema's houdt dit het volgende in. Voorzover geloofsuitspraken 
rechtstreeks in verband staan of rechtstreeks in verband gebracht kunnen worden 
met de zelfmededeling van de drie-ene God in de geschiedenis, komen ze primair 
voor de keuze van katechetische thema's in aanmerking. Dit betekent meer 
concreet dat geloofsuitspraken b.v. over het verbond Gods, de menselijke 
transcedentie van Jezus, de opwekking van Jezus door de Vader, het charisma als 
geestesgave enz. primair voor behandeling in de schoolkatcchese in aanmerking 
komen. Het betekent echter ook dat moraaluitspraken, uitspraken over de kerk 
en mariale dogma's onder een bepaald aspect eveneens voor een betrekkelijk 
uitvoerige behandeling in de katechese in aanmerking komen. 

Wat de mariale dogma's betreft merkt Schoonenberg op dat Maria's moeder
schap van de Zoon en Maria's maagdelijkheid in dit moederschap centrale, chris
tologische geloofsuitspraken zijn. Dit in tegenstelling tot de blijvende maagdelijk
heid van Maria, haar onbevlekte ontvangenis en haar opname ten hemel: deze 
zijn immers slechts zijdelings betrokken op de openbaring van God aan de 
mens (169). 

Zo kan men ook op het gebied van het morele spreken en handelen onder
scheid aanbrengen tussen verklaringen, situaties, instituties enz., die rechtstreeks 
heilsgeschiedenis realiseren of verwoorden én al datgene wat slechts op het vlak 
van gebod en verbod gelegen is. In dit verband kan men wijzen op het feit dat de 
moraaltheologie geleidelijk meer oog krijgt voor haar 'dogmatische ondergrond': 
haar taak zou men die van een praktische dogmatiek kunnen noemen. Het is 
immers haar opdracht niet alleen na te gaan wat mensen moeten doen of wat hen 
verboden is te doen, maar ook en vooral om te achterhalen wat er aan goeds kán 
plaatsvinden en wat er reeds aan goeds aanwezig is, in het perspectief van de 
openbaring Gods in de geschiedenis (170). Om een enkel voorbeeld te noemen: 
de moraaltheologie dient niet enkel aan te geven aan welke voorwaarden de 
liefdesbeleving in het huwelijk moet voldoen, maar ook en vooral in welke zin 
deze liefdesbeleving het heilsmysterie voltrekt, hoe het de schepping, de verlos
sing en de belofte van voltooiing in zich draagt en welke consequenties hieruit 
voortvloeien voor het huwelijksethos (171). Om een ander voorbeeld te noemen: 
de moraaltheologie tracht duidelijk te maken welke de consequenties zijn van de 
belijdenis: ik geloof in één God. Deze monotheistische uitspraak betekende in 
Israël een oorlogsverklaring aan de multiplicatie van het goddelijke. In onze tijd 
houdt dit een strijd in tegen 'die Anbetung des Brotes, die Anbetung des Eros 
und die Vergötzung der Macht' (172). Ook de moraaltheologie heeft, als syste
matische theologie, een hermeneutisch doel: het is haar taak de openbaring Gods 
in termen van zedelijk handelen verstaanbaar te maken (173). Betekent dit nu 
dat de katecheet langer kan stilstaan bij het eenvoudige leven van de broeders 
van Charles de Foucauld dan bij de encycliek Humanae Vitae? Niet persé. Be
halve op de didactische waarde van thema's die min of meer actueel zijn en die 
een sterke emotionaliteit oproepen wijzen wij op het katechetisch belang van 
kritisch onderzoek naar de gebreken die de genoemde encycliek b.v. bevat en van 
de behandeling van het thema sexualiteit en geboorteregeling in een meer direct 
theologisch perspectief. 

Ook t.a.v. ecclesiologische uitspraken kan men verschillen opmerken met het 
oog op de nabijheid aan de openbaring van Gods schepping, verlossing en vol
tooiing. Zo zijn er uitspraken die direct betrekking hebben op het heilvol 
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handelen Gods zoals dat in de kerk plaats vindt of nog beter: op het heilvol 
handelen Gods dat de kerk b.v. in de viering van de eucharistie zelf voltrekt, hoe 
versluierd ook en hoezeer zij ook voor voortdurende zuivering in aanmerking 
komt (174). Een uitspraak als: 'de kerk is het sacrament van de wereld' is 
nauwer verbonden met schepping, verlossing en voltooiing dan de uit-(af-)spraak 
betreffende de inrichting van het ambt in diakonaat, presbyteraat en episcopaat. 
Algemeen gezegd: voorzover de kerk heilshistorisch benaderd wordt en zij vanuit 
Christus en vooral vanuit de Geest begrepen wordt (175), is zij hecht met de 
openbaring Gods verbonden en verdient zij meer dan 'perifere' aandacht in de 
katechese. 

De keuze van geloofsuitspraken van de kerk met het oog op de program
mering van de schoolkatechesc beperkt zich niet tot de dogma's die door het 
leergezag van de kerk worden geleerd. In beginsel komen alle uitspraken die de 
kerk als kerk doet, voor een betrekkelijk uitvoerige behandeling in de katechese 
in aanmerking, althans voorzover zij in direct verband staan of in direct verband 
gebracht kunnen worden met het goddelijk mysterie van schepping, verlossing en 
voltooiing. We herinneren er aan dat het hier zowel gaat om geloofsuitspraken 
van de universele kerk als om die van locale kerken, basisgemeenten en kritische 
gemeenten (176). 

Sectie 11.2 Theologische modellen 

Deze sectie heeft betrekking op de vraag naar de selectiecriteria van de modellen 
van de historische, systematische en praktische theologie als inhoud van de 
schoolkatechesc. De overvloed van modellen die deze drie theologische functies 
te zien geven, maakt deze vraag zeer klemmend. Dit geldt te meer daar deZe 
overvloed een grote mate van pluriformiteit inhoudt. 

Pluriformiteit 

Pluriformiteit in geloofsbeleving, geloofsleer, geloofspraktijk enz. treft men reeds 
in het N.T. aan. We wijzen b.v. op het verschil in interpretatie van het evangelie 
door de onbesneden en de joodse christenen, op de contrasterende visies omtrent 
de verhouding tussen de gerechtigheid, het geloof en de werken, op het verschil 
in kerkbeeld en de plaats van de charisma's in dit verband (177). De pluriformi
teit van het N.T. geeft niet alleen nuanceverschillen te zien, maar ook spanningen 
en zelfs tegenstellingen (178). Zulk een pluriformiteit komt men in alle perioden 
van de geschiedenis van de kerk en van de theologie tegen. Om een enkel voor
beeld te noemen: menig concilie deed zijn uiterste best teksten te formuleren die 
de verschillende 'partijen' met elkaar zouden kunnen verzoenen; behalve de strijd 
om de ware leer tussen de verschillende theologische stromingen en scholen, 
vormt ook de strijd om het rechte geloof welke in vele katechismussen tot 
uitdrukking komt, een van de vele tekenen van het bestaan van verschillende 
richtingen in kerk en theologie (179). 
Hier komt nog bij dat de historische theologie niet alleen vele vormen van 
pluriformiteit blootlegt, maar sinds betrekkelijk korte tijd ook zelf een pluralis
tisch beeld vertoont. Vanwege de grote hoeveelheid 'historische stof die door de 
toepassing van de moderne onderzoeksmethoden is opgedolven, is de historische 
theoloog gedwongen keuzen te maken die aan zijn verhandelingen een geheel 
eigen kleur geven. Ook de onderzoeksmethoden zelf zijn dermate verfijnd en 
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vragen zo'n grote mate van specialistische vaardigheid dat de individuele theo
loog ze niet alle zelf kan beoefenen en ook daarom tot keuzen gedwongen is. 
M.a.w.: 'de' historische theologie bestaat niet (180). 

Ook bij het onderzoek naar de vormen van hedendaags geloofsverstaan stuit 
de theoloog op een diepgaand pluralisme. In Rome houdt men vast aan het 
begrippenkader en de geesteshorizon van de leer van Trente over de 'erfzonde-
vanuit-Adam', in Utrecht zegt men hetzelfde uit te drukken met behulp van de 
kategorie 'de zonde der wereld'. Theologische modellen als transfinalisatie en 
transsignificatie enerzijds en transsubstantiatie anderzijds hebben alle, zij het op 
verschillende wijze, het realisme van Christus' eucharistische tegenwoordigheid 
op het oog, maar toch lijken de vertegenwoordigers van de betreffende theolo
gische richtingen door een onmetelijke afstand van elkaar gescheiden te zijn. 
Vaak verhindert een muur van eigen-wijsheid tot de wijsheid van de ander door 
te dringen. Vaak staat die muur ook in de eigen landstreek, in de eigen gemeente, 
soms in het eigen hart. Behalve de sociale, speelt ook de historische geconditio
neerdheid van (theologisch) geloofsverstaan een grote rol (181). Het verschijnsel 
van de 'ongelijktijdigheid' van vormen van geloofsverstaan in eenzelfde histo
rische periode van de kerk, van de lokale gemeente en soms zelfs van de indivi
duele gelovige vormt immers een belangrijk aspect van de (moderne) pluriformi
teit (182). 

Ook de praktische theologie geeft een verregaand pluralisme te zien. Om een 
enkel voorbeeld te noemen: het centrale kerkelijke gezag in Rome vervult een 
heel andere functie t.a.v. de spaanse staat en de spaanse samenleving dan t.a.v. 
het bisdom Roermond; het geloof ontwikkelt zich in de welvaartsstaat op een 
andere wijze dan in een land waar de strijd om het naakte bestaan nog moet 
worden gevoerd. 

Rahner ziet deze pluriformiteit als de gnoseologisch concupiscente situatie 
van de (huidige) theologie (183). Dit betekent twee dingen. 
Op de eerste plaats is het van belang het verschijnsel van het pluralisme niet uit 
de weg te gaan maar het als feit te erkennen, daar het behoort tot de contin
gentie en de gedesintegreerdheid van het menselijk leven. 'Dit pluralisme is de 
index van de schepselijkheid: slechts in God is alles één; in het eindige is het 
antagonisme van de werkelijkheden niet op te heffen' (184). De metafysische 
ongrijpbaarheid van de eenheid in God is de ene oorzaak van de theologische 
concupiscentia. De andere is gelegen in het feit dat de openbaring zich steeds in 
de geschiedenis voltrekt. De compositie die daarvan het resultaat is, is niet 
unisono noch homofoon, maar polyfoon met contrasterende contrapuntische 
inzetten (185). 
Op de tweede plaats: de theologen dienen tot de overwinning van het pluralisme 
bij te dragen, althans in die zin dat de verschillende richtingen met elkaar in 
gesprek treden en elkaar niet verketteren. De bewustwording van het pluralisme 
is zelf reeds een eerste stap in dezen. Ze vormt immers de voorwaarde tot 
tolerantie, welke wij in actieve zin verstaan als de open communicatie met de 
ander en met zichzelf, alsmede het respect en de zorg voor beider ontwikke
ling (186). 

Pluriformiteit en uniformiteit 

De kerk is zich in het verleden niet altijd van het verschijnsel van het pluralisme 
bewust geweest (187), laat staan dat ze het altijd positief is tegemoet getreden. 

121 



Met name de neoscholastieke theologie heeft zich vaak uit afweer tegen de 
moderne tijdsgeest op de oude vertrouwde stellingen van kerk en theologie terug
getrokken en vanuit deze angst ook gepoogd een eenheidsdenken op te leggen 
De theologie die daaruit voortsproot, was op haar slechtste momenten een 
'Denzinger- en encycliekentheologic' (188) Verstarring en uniformisme waren er 
de kenmerken van Dit kwam b ν bijzonder tot uiting in het streven naar de /gn 
ecnheidskatechismus Oostenrijk bezat reeds sedert het staatsabsolutisme van 
keizerin Maria Theresia een katechismus voor het hele keizerrijk Het is de be
roemde katechismus van 1777, welke gedurende 120 jaar, tot 1894, in gebruik 
bleef (189) Dat was in die tijd een unicum, want hoewel vele bisschoppen, 
episcopaten en wereldlijke vorsten zich voortdurend hebben beijverd om aan het 
katechetisch pluralisme, — soms was het een katechctische chaos - een einde te 
maken, toch was hun activiteit vaak tevergeefs Pas tegen het einde van de 
19e eeuw vindt er een proces van uniformering op grotere schaal plaats Vatica-
num I en het hele kerkelijke en theologische klimaat van die dagen hebben dit 
proces begunstigd Noord-Amenka krijgt zijn zgn Baltimore-katechismus in 
1884, het tweede provinciale concilie van Westminster van de katholieke kerk in 
Engeland doet reeds in 1855 een eenheidskatechismus uitgeven, Oostenrijk ver
vangt in 1894 de katechismus van 1777 door een nieuwe eenheidskatechismus, 
Nederland krijgt zijn eenheidskatechismus in 1910, Zuid-Duitsland in 1915, ge
heel Duitsland in 1925 In 1905 voerde paus Pius X voor de romeinse kerkpro
vincie de katechismus in die hij vroeger als patriarch van Venetië voor zijn 
bisdommen had doen uitgeven De paus wenste deze katechismus voor heel Italie 
ingevoerd te zien Bovendien bestempelde hij hem tot basis van een eenheids
katechismus voor de hele wereld In 1917 ontvouwde paus Benedictus XV een 
concreet plan voor de realisering van een wereldkatechismus Daartoe nodigde hij 
alle bisdommen van de wereld uit drie van hun beste katechismussen naar Rome 
op te sturen Het plan mislukte In 1930 gaf kardinaal Gasparn een 'Catechismus 
catholicus' uit, die hij bedoelde als basis voor een wereldkatechismus Ken
merkend voor deze katechismus is de karakteristiek 'Codex ventatum catechcti-
carum' Ook deze opzet mislukte In tegenstelling tot Vaticanum I heeft Vatica-
num II zich nimmer met de samenstelling van een eenheidskatechismus voor de 
hele wereld bezig gehouden (190) 

Deze korte historische schets (191) maakt het volgende duidelijk Het streven 
naar katechctische uniformering op regionaal en nationaal niveau is reeds eeuwen 
oud Dit streven wordt op het niveau van bisdom en kerkprovincie vaak met enig 
succes bekroond Op nationaal niveau mislukt het vrijwel steeds, wanneer we 
althans een uitzondering als Oostenrijk en Frankrijk 11 ν Napoleon buiten be
schouwing laten Hierin komt in de 2e helft van de 19e eeuw een wending Er 
verschijnen nationale katechismussen en deze worden als zodanig ook ingevoerd 
Pogingen tot de samenstelling en de invoering van een wereldkatechismus mis
lukken Dit laatste betekent dat katechetisch pluralisme zelfs in de tijd van de 
Neoscholastiek nooit geheel afwezig is geweest 

Vaticanum II heeft in verschillende documenten de feitelijkheid van het 
pluralisme erkend en het ook positief gewaardeerd in de dogmatische consti
tutie over de kerk t a ν de mariologie (192), in het decreet over de missie (193) 
en in het decreet over het oecuménisme (194) In het laatste document heet het 
aldus 'met behoud van de eenheid, waar die geboden is, moeten allen in de kerk 
overeenkomstig de taak die ieder heeft, ruimte geven aan de nodige vrijheid m de 
verschillende vormen van geestelijk leven en van kerkelijke discipline, alsook in 
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de verscheidenheid van liturgieën en zelfs in het theologisch doordenken van de 
geopenbaarde waarheden'. 

De indirecte methode 

Rahner meent nu dat de beoefenaars van de theologie realistisch te werk moeten 
gaan en af moeten zien van het ideaal van het scheppen van één, coherent, 
allesomvattend theologisch systeem. Niet omdat het tegen het wezen van de 
theologie zou ingaan, zoals sommigen uit reactie op de Neoscholastiek menen, 
maar vanwege de feitelijke onhaalbaarheid ervan. Het is onmogelijk álle aspecten 
van een probleem en alle samenhangen van dit ene probleem met andere pro
blemen in een totale benadering, 'in einem Frontalangriff te onderzoeken en te 
synthetiseren. I.p.v. deze 'directe methode' pleit hij voor de zgn. 'indirecte 
methode', welke zich beperkt tot het theologisch onderzoek van een specifiek 
probleem met het oog op de geestelijk-culturele situatie van hier en nu. Deze 
methode ziet dus af van een theologische theorievorming die voor alle tijden en 
plaatsen zou gelden (195). Hiermee komt niet de systematische functie van de 
theologie te vervallen, maar het ideaal van een allesomvattend theologisch 
systeem. De hermeneutische doelstelling van de systematische theologie bestaat 
immers bij gratie van het leggen van verbanden met de historisch-culturele con
text, met het mysterie van de drie-ene God als de gemeenschappelijke grond van 
de verschillende geloofsmysteries en met de vraag naar de bestemming van mens 
en samenleving (196). 

Voor de programmering van de schoolkatechese betekent dit het volgende. 
Het is onmogelijk een leerplan samen te stellen dat de verschillende elementen 
van de inhoud van het geloof in één systeem onderbrengt en deze successievelijk 
in vastgestelde reeksen van historisch-, systematisch- en praktisch-theologische 
modellen aan de orde stelt. Ook hier geldt de noodzaak van de 'indirecte 
methode'. Dit betekent dat katechetische programmering flexibel moet zijn. 
Haar thematiek ligt niet zonder meer vast, maar verandert mét het culturele en 
geestelijke klimaat mee. Uiteraard gaat het hier niet om 'modieuze trends', maar 
om de invloed van de diepere lagen van de verschillende cultuurfasen op het 
geloofsverstaan van de kerk en daarmee op de thema's van de katechese. Dit 
betekent dat katechetische units niet eeuwig mee kunnen en toch zeker iedere 
5 jaar herziening, gedeeltelijke of gehele vervanging behoeven. Natuurlijk pleiten 
wrj hiermee niet voor willekeur. Wij menen dat de schoolkatechese ook op lange 
termijn een aantal constanten dient te bevatten, waaruit blijkt dat het traditie
proces van het apostolisch geloof naast momenten van discontinuïteit ook 
momenten van continuïteit te zien geeft. Het gaat immers om de spanning 
tussen verleden, heden en toekomst en hun onderling hermeneutisch ver
band. 

Voor de keuze van katechetische t'.iema's betekent dit het volgende. Wij 
achten het theologisch verantwoord en geboden dat het wisselend geloofsver
staan van de kerk de wisselende thematiek vormt van katechetische units. De 
enige conditie die wij formuleren, houdt in dat de christologisch-trinitarische 
structuur van het geloof er rechtstreeks in tot uitdrukking komt, resp. kan 
komen. D.w.z.: iedere kerkelijke geloofsuitspraak, variërend van uitspraken over 
de waarde van het gebed, de hoop, de goedheid van de schepping tot uitspraken 
over de betekenis van de vakantie, de inkomensnivellering en abortus, komt voor 
de programmering van de schoolkatechese in aanmerking, mits de betreffende 
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uitspraak in het perspectief wordt gezien van het mysterie van Gods schepping, 
verlossing en voltooiing 

De keuze van de theologische modellen dient de fundamentele ontwikke
lingen in de theologie ¿o veel mogelijk op de voet te volgen De theologische 
modellen waarin de verschillende functies van het theologisch onderzoek uit
monden en die naargelang de culturele en wetenschappelijke condities aan ont
wikkeling, verandering en vervanging onderhevig zijn, dienen zo spoedig mogelijk 
in de programmering van de schoolkatechese te worden opgenomen De toe-
valligheidsfdctor kan hierin groot zijn en mag dat theologisch ook zijn 

Sectie 113 Regels en begrippen 

Na de keuze van het thema en de theologische modellen vindt de ontleding 
plaats van het bcgrippelijk substraat dat in de betreffende theologische modellen 
is geïmpliceerd Onder verwij/ing naar sectie 7 2 stellen we het volgende vast 

Vooreerst het geheel van regels en begrippen, dat in de betreffende theolo
gische modellen opgesloten ligt, bevat met een vooraf te bepalen structuur 
Aangezien regels en begrippen variëren naar de mate van abstractie en complexi
teit, hetgeen vooral samenhangt met het aspect waaronder men het betreffende 
thema aan de orde stelt, dient bij de ontleding van elk theologisch model de 
begrippehjke opbouw ad hoc te worden vastgesteld (197) Dit kan opmerkelijke 
verschuivingen met zich mee brengen In het algemeen gesproken kunnen termen 
als zoon Gods, mensenzoon, messias, verkondiging enz zowel fungeren als theo
logisch model als ook als begrip Dit hangt al van het thema dat aan de orde is en 
van de relatie tussen het thema en de betreffende term Is deze relatie recht
streeks, d w / , fungeert de term als een theologische interpretatie van het thema 
zelf, dan vervult de term de functie van theologisch model Is de relatie onrecht
streeks, d w / fungeert de term in eerste instantie als explicitering van een 
bepaalde zijde van een theologisch model en staat zij slechts via dit model met 
het betreffende thema in verband, dan vervult de term de functie van een begrip 
Het verschil is gelegen in de betekenis van de term in het kader van de betreffen
de thematiek en de onderwijskundige relevantie van de behandeling van de term 
in dit kader De behandeling van een term kan variëren van uitvoerig tot be
knopt, van gedetailleerd tot globaal In het kader van een bepaald thema, b ν de 
uniciteit van Jezus, kan het nodig zijn de titel zoon Gods in messiaanse zin 
uitvoerig en gedetailleerd aan de orde te stellen In het kader van een ander 
thema, b ν de grondslag van de kerk, kan het voldoende zijnde term zoon Gods 
als messiaanse titel slechts kort aan te stippen In het eerste geval staat men 
uitvoerig stil bij de nationale hoop van Israel, de messiaanse heilsverwachting, het 
koningschap en het rijk van David, en het herstel ervan In het tweede geval is 
een beknopte en globale betekenisomschrijving voldoende, zoals de term zoon 
Gods duidt op de stichting van het rijk van vrede door Jezus We kunnen dit als 
volgt verduidelijken 

thema 
uniciteit van Jezus 
modellen zoon Gods, 
messias, rabbi, mensenzoon, 
knecht Gods enz 

thema 
grondslag van de kerk 
modellen 
volk Gods, lichaam van Christus, 
sacrament van de wereld, 
societas perfecta enz 
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regels en begrippen: regels en begrippen: 
(b.v. t.a.v. zoon Gods) (b.v. t.a.v. volk Gods) 
nationale hoop van Israël, geschiedenis als heilsgeschiede-
messiaanse heilsverwachting, nis, Israël als volk Gods, het 
het koningschap en het rijk volk Gods en de andere volken, 
van David, herstel van het het eschatologisch perspectief 
rijk van David enz. van het volk Gods in relatie 

met de eschatologische beteke
nis van Jezus als zoon Gods 

Nu wordt ook duidelijk dat wij b.v. de christologische titels zoon Gods en 
knecht Gods in sectie 7.2. begrippen konden noemen en in sectie 10.4 theolo
gische modellen. Zoals gezegd, het onderscheid is van formele aard: het duidt op 
de relatie van een bepaalde term met het thema dat aan de orde is, hetgeen 
consequenties heeft voor de uitvoerigheid en gedetailleerdheid van de behande
ling ervan. 
Zo hebben we — om een ander voorbeeld te noemen — de theologische term 
verkondiging in het kader van een katechetische unit over het rijk Gods in 
sectie 7.2. a.h.w. als sub-begrip aan de orde gesteld, terwijl het in een andere unit 
als theologisch model zou kunnen fungeren, b.v. in het kader van een katechese 
over de aanwezigheid Gods, en weer in een andere unit als thema zelf van de 
katechese. Uit deze voorbeelden blijkt dat de plaats van een theologische term in 
een theologische structuur niet bij voorbaat is te bepalen, maar varieert naar 
gelang de keuze van het thema en het aspect waaronder men het thema behan
delt. 

Op de tweede plaats herinneren we er aan dat de lijst van regels en begrippen, 
welke het resultaat is van de begrippelijke ontleding van de betreffende theolo
gische modellen, naar drie aspecten kan worden ingekort. Deze aspecten zijn: de 
theologische relevantie, de kennis van de leerlingen ten gevolge van voorafgaand 
onderwijs en de vorming van theologische structuren. We merken op dat het 
testen van de zgn. beginsituatie van de leerling en het uitvoeren van regelmatige 
tussentijdse evaluatie van onschatbaar belang zijn (198). 
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Hoofdstuk IV Praktisch-theologische benadering van de schoolkatechese. 

In dit hoofdstuk richten we onze aandacht op de theologische implicaties van de 
theorie van katechetische leerplanontwikkeling voorzover wij deze tot dusver 
hebben uiteengezet. In de titel bezigen we de term praktisch-theologische be
nadering. De reden daarvan is gelegen in het feit dat wij in deze studie opteren 
voor een theologische methode welke o.a. kenmerkend is voor de praktische of 
pastorale theologie (1). Reeds in sectie 3.3 hebben we erop gewezen dat b.v. het 
Handbuch der Pastoraltheologie een benadering bepleit waarin de sociaalweten
schappelijke analyse van structuren en processen voorafgaat aan de theologische 
reflexie. Wat dat betekent, kan worden duidelijk gemaakt aan de hand van een 
voorbeeld uit het genoemde handboek: 'Die Gegenwart der Kirche' (2). Na enige 
methodologische vooropmerkingen wordt eerst een empirisch georiënteerde be
schrijving gegeven van de situatie van de wereld, waarin de kerk zich bevindt. 
Daarin komen o.a. ter sprake: de groei van de samenleving, de industrialisatie, 
massificatie en vereenzaming, het pluralisme van de samenleving, manipuleer
baarheid, consumptie en vrije tijd. Vervolgens gaat men na hoe de kerk en de 
godsdienst in deze samenleving functioneren. Zo komen aan de orde: seculari
satie, de concurrentiepositie van de kerk op het gebied van levens- en wereldbe
schouwing, waarden en normen, buitenkerkelijke godsdienstigheid en de over
gang van volkskerk naar gemeentekerk. Na deze tweeledige analyse gaat men in 
een derde paragraaf over tot een theologische interpretatie. Aldus komen aan de 
orde: theologie van de secularisatie, theologie van de eenheid van de wereld
samenleving, theologische implicaties van het religieus pluralisme in de samenle
ving en de consequenties daarvan voor het geloof van de individuele persoon, 
theologie van het pluralisme in de kerk en de theologische zin van buitenkerke
lijke religiositeit. Tot slot volgt een paragraaf die uit de theologische interpretatie 
een aantal conclusies trekt en adviezen formuleert t.a.v. de zelfrealisering van de 
kerk. 

Verkondiging, kerkvorming en geloofsontwikkeling 

Dit voetspoor volgend richten wij onze aandacht in het onderhavige hoofdstuk 
op de theologische implicaties van de onderwijskundige benadering van de 
schoolkatechese in hoofdstuk II en op de daarop aansluitende bepaling van de 
theologie als inhoud van de schoolkatechese in hoofdstuk III. De vraag die de 
theologische interpretatie van het onderhavige hoofdstuk richting geeft, luidt: in 
welke zin draagt de schoolkatechese bij tot het naderbij komen van de aanwezig
heid Gods aan de participanten van de schoolkatechese, t.w. leraar en leer
lingen? In de drie paragrafen die dit hoofdstuk bevat, formuleren we deze vraag 
in termen van verkondiging, kerkvorming en geloofsontwikkeling. De term ver
kondiging heeft heel in het algemeen betrekking op de heilvolle aanwezigheid 
van God in het woord. De term kerk duidt in dit verband op de bindende kracht 
van het woord, op het bijeenhoren van mensen op de grondslag van het woord. 
De term geloofsontwikkeling is gericht op de participatie van de 'hoorder' aan 
de nabijheid Gods in de verkondiging. 

Met een beeld kan men zeggen dat de begrippen verkondiging en geloof de 
twee brandpunten vormen van een ellips. Ze staan in een spanningsverhouding 
ten opzichte van elkaar, hetgeen wil zeggen dat er geen verkondiging is zonder 
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geloof en geen geloof zonder verkondiging. De term verkondiging heeft wel 
primair betrekking op de activiteit van de verkondiger, maar ook de activiteit van 
de hoorder is hier in het geding. De verkondiging richt zich immers tot een 
concrete persoon als 'hoorder', die als zodanig minstens openstaat voor het 
woord van de verkondiging. Een verkondiging die zich isoleert van de adressaat, 
is geen verkondiging. In die zin wijzen wij een objectief verkondigingsbegrip van 
de hand (3). Zoals het geloofsverstaan in de openbaring als heilgeschiedcnis ligt 
geïmpliceerd en niet als een addendum daarvan moet worden beschouwd (4), zo 
is ook het gelovig horen van het woord als geïntendeerde eindterm in de verkon
diging van het woord vervat. Gods woord functioneert niet nog eens buiten het 
althans inchoatieve antwoord van de hoorder om. Het komt in het geloof van de 
hoorder tot zijn eigen wezen. Op dezelfde wijze heeft de term geloof primair 
betrekking op de participatieve activiteit van de hoorder, hetgeen de werkzaam
heid van de verkondiger echter niet uit-, maar insluit. Geloven geschiedt immers 
wezenlijk in dialoog. Geloven in de joodschristelijke zin van het woord — op de 
betekenis daarvan komen we in par. 14 uitvoerig terug— wordt niet wezenlijk 
bepaald door individuele overpeinzing of subjectieve beleving, maar door het 
ontvangen van het woord van de verkondiging. Het geloof komt uit het gehoor 
(Rom. 10, 14-17). Verkondiging en geloof vormen eikaars complement. Ze vor
men de twee brandpunten van het heilproces van het nabijkomen van de aan
wezigheid Gods in woord en antwoord. 
De kerk nu is de ellips die de twee brandpunten a.h.w. bijeenhoudt en in wier 
ruimte dit heilsproces van woord en antwoord zich afspeelt. Ze is de verbindende 
schakel. Van de ene kant gaat het komen van God in zijn woord aan het tot 
stand komen van de kerk vooraf. De kerk is immers uit het gehoor, ze is creatura 
verbi. Dit blijft staan ook al is de kerk de behoedster van het woord en geeft zij 
in haar verkondiging het woord steeds opnieuw door. Zij weet zich immers door 
het woord geroepen tot deze dienst van het woord; zij staat in deze dienst ónder 
het woord (5). Van de andere kant vormt zij in haar dienstbaarheid aan het 
woord de geëigende ruimte voor het 'credo' als antwoord op de vraag: 'credis in 
Deum . . . ? ' De kerk behoedt het woord en zijn traditie, ze zet deze voort in de 
geschiedenis. Aan deze taai-traditie nu ontleent de individuele gelovige de woor
den, de namen en beelden om zijn eigen, persoonlijke ervaring van de openbaring 
Gods in de geschiedenis tot uitdrukking te brengen en daarmee tot haar eigen
lijke realisering te voeren. Omdat er geen geloofservaring is zonder woorden, 
symbolen en tekens, is er geen geloofservaring zonder kerk (6). 
Hieruit volgt ook de ordening van de drie paragrafen van het onderhavige hoofd
stuk. Aan de vorming van de kerk gaat de verkondiging van het woord vooraf. De 
eerste paragraaf handelt dan ook over Gods komen in het woord (par. 12). De 
volgende paragraaf heeft betrekking op de kerk als de ruimte waarin de verkondi
ging plaatsvindt en tot geloof opwekt (par. 13). De derde paragraaf tenslotte 
handelt over het geloof als antwoord (par. 14). 

Het belang van een theologie van de schoolkatechese. 

De betekenis van het onderhavige hoofdstuk betreffende de theologische impli
caties van de schoolkatechese kan naar drie aspecten worden onderscheiden. 
Vooreerst: de antropologisch-pedagogische dimensie van de onderwijskundige 
bepaling van de doelstelling van de schoolkatechese vereist speciale aandacht 
voor de betekenis van deze doelstelling voor de leerling als mens en voor de 
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bestemming van zijn leven. Dit impliceert dat we voldoende plaats dienen in te 
ruimen voor de reflexie op oorsprong en doel van 's mensen leven en het verband 
daarvan met het godsdienstonderwijs. In dit hoofdstuk plaatsen we deze reflexie 
in een theologisch kader (7), en wel in het kader van de theologie van de verkon
diging, van de kerk en van het geloof. De vraag die in dit kader in het geding is, 
luidt: in welke zin draagt de programmering van de schoolkatechese bij tot het 
nabijkomen van de aanwezigheid Gods als grond en vervulling van het leven van 
de mens die de leerling (resp. de leraar) is. Zulk een theologische reflexie behoeft 
niet bij voorbaat als een inbreuk te worden opgevat t.a.v. de onderwijskundige 
benadering van de schoolkatechese in hoofdstuk II en de bepaling van de theolo
gie als inhoud van de schoolkatechese in hoofdstuk III. Wij zullen nog aantonen 
dat de theologische reflexie van het onderhavige hoofdstuk de doelstelling van de 
schoolkatechese als functie van de school niet verloochent, maar deze wel over
stijgt (8). Op de tweede plaats: het onderhavige hoofdstuk zal een aantal theolo
gische inzichten opleveren die voor de katechetische leerplanontwikkeling van 
onontbeerlijk belang zijn. In het volgende hoofdstuk zullen wij deze inzichten in 
het aldaar te ontwerpen model van katechetische programmering opnemen en er 
een zekere samenhang in aanbrengen. Op de derde plaats zullen wij, wanneerde 
gelegenheid zich voordoet, enige aandacht schenken aan theologische implicaties 
betreffende de hantering van het katechetisch proces. Deze drie aspecten wijzen 
op het belang van wat men een theologie van de schoolkatechese kan noemen. 

PARAGRAAF 1 2. DE VERKONDIGING VAN HET WOORD 

Alvorens de betekenis van de schoolkatechese voor het nabijkomen van de aan
wezigheid Gods in de verkondiging van het woord aan de orde te stellen, gaan we 
in op de vraag welke de inhoud is van de verkondiging van het woord en welke 
de relatie is van het mensenwoord en het woord Gods in de verkondiging. 

Sectie 12.1. De verkondiging van het woord, memenwoord en woord Gods. 

De vraag naar de inhoud van de verkondiging is allerminst eenvoudig te 
beantwoorden. In de praktische theologie fungeert de term als een vlag die 
velerlei lading dekt. "Verkondiging' wordt door sommigen gebruikt als synoniem 
voor prediking; voor anderen is het een woord dat alles omvat: prediking, ziel
zorg, katechese; voor weer anderen is 'verkondiging' het doorgeven van de bood
schap van God, dat niet in de kerkdienst plaatsvindt en niet van een bijbeltekst 
uitgaat; nog weer anderen willen het woord alleen gebruiken voor het brengen 
van het evangelie aan de mensen die die boodschap nog nooit gehoord hebben; 
een vijfde opvatting is, dat verkondigen het centrale moment is in alle spreken 
over en vanuit het Woord van God; verkondigen, wordt gezegd, is in elk geval 
met-zoveel-woorden-bekend-maken, een 'Sprachereignis', maar er wordt ook ge
sproken van 'verkondigen door de daad" (8a). De term verkondiging roept de 
herinnering op aan een geschiedenis van misverstanden (8b). 

De verkondiging van het woord, welke term een nadere bepaling is van de 
verkondiging zonder meer, lost het probleem allerminst op. De onduidelijkheid 
wordt er, zo mogelijk, door vergroot. De term 'woord' die wij hier opvatten als 
identiek aan 'woord van God' (9), kan zes betekenissen hebben: 1. het woord als 
de dialoog van God met Ziclizelf, d.i. de 'persoonlijke' Zelfmanifestatie van God; 
2. het 'Woord' als het princiep van de vrijheid van de schepping; 3. het 'Woord' 
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als de verschijning van God in de geschiedenis van de openbaring; 4. het 'Woord' 
als de ultieme verschijning van God in de mens Jezus van Nazaret; 5. het 'Woord' 
als aanduiding van de verslaggeving van het geloof in de openbaring Gods in de 
geschiedenis en laatstelijk in Jezus, de Christus: de bijbel; 6. het 'Woord' als de 
verkondiging van het evangelie door de kerk en door wie daartoe zijn gezon
den (10). Deze laatste betekenis hebben wij in deze paragraaf op het oog. De 
andere vijf betekenissen zijn van belang voorzover ze meeklinken in de verkondi
ging van het woord door de kerk en door wie daartoe zijn gezonden (11). 

De onhelderheid ten aanzien van de term verkondiging is hiermee overigens 
niet weggenomen. Klaarheid kan alleen worden verkregen door de term in de 
meest pregnante zin te omschrijven, deze pregnante zin tot uitgangspunt te 
nemen en andere betekenissen als afgeleide betekenissen te verstaan. Dit be
tekent dat wij ons niet in eerste instantie bezig zullen houden met wat in een 
bepaalde situatie nog net voor verkondiging in de minimale zin kan door
gaan (12), maar met wat verkondiging in haar volle rijkdom betekent. Dan pas 
bestaat de mogelijkheid de verkondigingswaarde te bepalen van de preek, de 
kerkelijke katechese, de schoolkatechese, het religieuze gesprek, het pastorale 
gesprek, de theologie, de uitoefening van het leerambt, de briefzielzorg, de voor
dracht, de toespraak, de bijbel- en gespreksgroep, de gezamenlijke religieuze 
zang, het leven van de christen in en zijn dienstbaarheid aan de wereld, de 
sacramenten, bij uitstek de eucharistie, de religieuze uitzending via de massa
media, de presentatie van het evangelie op knooppunten in de samenleving: in de 
wereld van de arbeid, de cultuur, de politiek, het onderwijs, de recreatie, handel 
en economie. Deze haast eindeloze reeks van voorbeelden (13), waaruit een 
variërende 'verkondigingsdichtheid' spreekt, noopt als vanzelf tot een zo strak 
mogelijke bepaling van wat verkondiging in de volle zin is. 

Apostolische en na-apostolische verkondiging 

De verkondiging die wij in deze paragraaf op het oog hebben is niet die van 
Johannes de Doper, noch die van Jezus zelf, noch die van de 'twaalf en van de 
anderen die door Jezus gezonden zijn, noch die van Paulus (14). Het gaat ons om 
de verkondiging van de na-apostolische kerk. De eigen plaats van de prediking 
van Johannes en de ultieme betekenis van Jezus' eigen woorden buiten be
schouwing latende, kan men zeggen dat de verkondiging van de apostelen een 
normerende uniciteit bezit in relatie tot de verkondiging van de na-apostolische 
kerk. Deze uniciteit is gelegen in het feit dat de apostelen ooggetuigen zijn 
geweest van het leven en werken van Jezus, van zijn lijden en dood en van 
daaruit en in continuïteit daarmee zijn verheerlijking hebben verkondigd. De 
na-apostolische kerk weet zich gesteld voor de opdracht de verkondiging van de 
apostelen zo getrouw mogelijk voort te zetten. De norm voor het vervullen van 
deze opdracht is gelegen in wat de na-apostolische kerk zelf aan apostolische 
verkondiging is overgeleverd (15). Voorzover de kerk zich in haar geschiedenis 
verbonden wist en weet met het oergetuigenis van de apostelen, voltrok en 
vertrekt zij iedere keer opnieuw de verkondiging zoals die door het optreden van 
de apostelen plaats heeft gevonden (16). 
Dit is dan ook de reden dat wij ons wenden tot het Nieuwe Testament. Het 
inzicht in de betekenis van de apostolische verkondiging welke in het N.T. wordt 
beschreven, brengt de inhoud en de structuren aan het licht van de verkondiging 
van de na-apostolische kerk. 
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De belangrijkste begrippen nu die het N.T. bezigt ter aanduiding van het komen 
van God in het woord van de verkondiging door de apostelen, zijn: 
κήρυγμα, κηρύσοειρ, b λόγος, λάλεϊν, еЬаууеХю , е аууеХіСеа еі, äyyeXkew en 
afgeleide woorden, μαρτύρων en μαρτυρεά> en afgeleide woorden, 'ακοή en ook 
διδαχή en δώάσκειν (17). 

Kenmerken van de apostolische verkondiging (18). 

Het eerste kenmerk heeft betrekking op de handeling van de verkondiging. Deze 
heeft het karakter van aanzeggen, met enige nadruk mededelen, proclameren, 
openlijk bekend maken, boodschappen, melden. 'Wat ik u zeg in het duister, 
spreek dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat 
van de daken' (Mt 10, 27). De verkondiger is als de heraut die de goede bood
schap (evayyé\t.ov) a.h.w. op het marktplein uitbazuint. Hij is tot deze taak 
gezonden. Het gezag waarmee hij optreedt, ontleent hij dan ook aan degene 
wiens plaats hij vervangt. Wat hij te zeggen heeft, is niet van hemzelf afkomstig, 
maar van degene in wiens dienst (δίακοΜά) hij is. Hij heeft een volmacht 
ontvangen (εξουσία). Wat hij zegt, is bindend; het heeft een autoritatief karak
ter. Het geldt voor allen, de hele bewoonde wereld (οικομένη). Een dergelijke 
zending blijft overigens niet beperkt tot de dragers van het ambt. Niet alleen 
apostelen, profeten en leraren kunnen het woord verkondigen (1 Kor. 12, 28; 
Ef. 4, 11), maar eigenlijk ieder die de Geest ontvangt (Verg. 1 Kor. 14, 23-25). 

Het tweede kenmerk heeft betrekking op de persoonlijke betrokkenheid van 
de verkondiger. De verkondiger identificeert zich persoonlijk met zijn taak en 
met wat hij te zeggen heeft. Het klinkt als een persoonlijk getuigenis; het is hem 
persoonlijk ernst. Ook daarom roept het op tot stellingname (19). 

Het derde kenmerk duidt op de inhoud van de verkondiging. De verkondiger 
spreekt over de heilsopenbaring van de Vader in Jezus van Nazaret. Het gaat om 
zijn dood en verrijzenis en de verlossende betekenis daarvan voor de mens. 
Vanuit het centrale heilsgebeuren van Jezus' dood en verrijzenis belichten de 
apostelen zijn menswording (naar achteren) en zijn wederkomst (naar voren). In 
een nog wijder perspectief wordt het heilsgebeuren in Israël vanuit Jezus ver
woord en geïnterpreteerd. Ook op de schepping valt er licht vanuit de voltooide 
openbaring Gods in Jezus. Ook de kerk als lichaam van Christus en als volk Gods 
wordt vanuit Jezus, de Christus geduid en verkondigd. Evenzo de doop, de liefde 
en de vergeving der zonden. En zo is er nog meer (20). Het belangrijkste is echter 
dat Jezus, de Christus het alles beheersende centrum is van de inhoud van de 
verkondiging. 'Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de 
messias' (Hand. 8 5). Deze verkondiging fixeert zich in min of meer vaste for
mules die de apostel als παράδοσις doorgeeft (21). 'In de eerste plaats dan heb 
ik u dat overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk 
dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, dat Hij be
graven is, en dat Hij is opgewekt op de derde dag, volgens de Schriften, en dat 
Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf (1 Kor. 15, 3-5). Wat in 
deze tekst opvalt is dat de woorden 'volgens de schriften' tweemaal voorkomen. 
De verwijzing naar en het citeren van het Oude Testament vormt een belangrijk 
element van de apostolische verkondiging. Het Oude Testament is voor de apos
tolische kerk het woord Gods. De opname van teksten uit het Oude Testament 
wordt niet enkel door apologetische en missionaire doeleinden bepaald, maar 
ook door de inhoud zelf van het geloof van de apostolische kerk. Men leest het 
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Oude Testament vanuit Christus en men begrijpt Christus vanuit het Oude Testa
ment (22). Zo kunnen we wijzen op: Lk4, 17-21; Hand. 3, 18; 17,3; 18,28; 
Rom. 9, 33. 

Het vierde kenmerk duidt op de samenhang van de handeling en de inhoud 
van de verkondiging. Deze samenhang blijkt uit de wijze waarop 
το εύαηττέλιον wordt gebruikt. 
In Gal. 1, 11; 1 Kor. 15, 1 w en 2 Kor. 11,7 gaat het om de 'evangelisering van 
het evangelie'. Dit betekent dat er geen verkondiging is zonder evangelie en dat 
er geen evangelie is zonder verkondiging (23). Het woord Gods is dus kennelijk 
niet 'los' van de akt van de verkondiging voorhanden. Het komt alleen in de 
verkondiging tot uitdrukking. 

Dit brengt ons tot het vijfde kenmerk, en wel betreffende het actualiserend 
karakter van de verkondiging. Zoals gezegd heeft het openlijk spreken van de 
verkondiger betrekking op het centrale heilsfeit dat Jezus, de Christus is en op 
alle heilsdaden die God in Hem ten bate van de mens verricht heeft. Dit betekent 
dat de verkondiging altijd ook geschiedenis en wel: heilsgeschiedenis bevat. Ver
kondiging heeft daarom het karakter van het doorvertellen van wat er in het 
verleden heeft plaatsgevonden. Maar het gaat nooit louter om mededeling van 
wat is geschied. Het gaat nooit om de naakte feiten, om Objectieve', op zichzelf 
zin-loze verslaggeving. Altijd worden de feiten als heilsfeiten opgevoerd. Dit 
betekent: de verkondiging als akt aktualisecrt hetgeen in het verleden heeft 
plaatsgevonden. De verkondiging maakt van de historische heilsfeiten een heil
zaam nú. De verkondiging als akt presenteert de geschiedenis in actu, maakt haar 
tot aktualiteit (24). 

Hieruit volgt het zesde kenmerk. Het heeft betrekking op het feit dat verkon
diging wel een zekere kennis en de presentatie van deze kennis impliceert, maar 
er niet identiek aan is. De verkondiging sluit de παράδοσις in van al wat heeft 
plaatsgehad in de geschiedenis, maar deze παράδοσις is dan meer dan onderwijs 
omtrent christelijke inhouden (25). Een inhoudelijk korrekte weergave van het 
evangelie is nog geen verkondiging; een heldere voordracht over de komst van het 
rijk Gods met en in de persoon van Jezus is dat evenmin. Het gaat uiteindelijk 
niet om een leer die in relatie staat tot de verstandelijke capaciteit van de 
toehoorder, het gaat om diens geloof (26). Verkondiging is geen theorie over de 
genade Gods in Jezus, het is de aanwezigheid van de genade zelf in het 
woord (27). 

In dit verband wijden we een kort woord aan hetgeen in het Nieuwe Testa
ment met διδαχή en διδάσκειν wordt aangeduid. Het onderrichten behoort 
tot de voornaamste functies van het apostolaat, zoals het trouwens ook door 
Jezus zelf veelvuldig is gepraktiseerd. In Mt. 4, 23; 9, 35 en 11, 1 bijvoorbeeld 
gaat het optreden van Jezus als leraar vooraf aan zijn verkondiging van de blijde 
boodschap. Men kan zeggen dat wat Jezus de mensen meedeelde, voor een 
belangrijk stuk leerstof is (28). Ook de apostelen vatten het onderricht in de leer 
van Jezus op als een belangrijke taak, hen door Jezus zelf opgedragen 
(Mt. 28, 19-20). Ook in de gemeente kent men de functie van leraar 
(Rom. 12, 7; 1 Kor. 12, 28). Ondanks het verschil in terminologie zoals dat b.v. 
in woorden als κήρυγμα en διδαχή tot uitdrukking komt, betekent dit niet dat 
er een wézenlijk onderscheid bestaat tussen de verkondiging van en het onder
richt in de boodschap van Jezus. Er bestaat zeker geen tegenstelling tussen 
beide (29). Wel moet men zeggen dat de verkondiging direct gericht is op het 
geloof van de hoorder, op wie het een rechtstreeks appel doet, en dat het 
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onderricht direct gericht is op uitleg en uiteenzetting. Toch hebben beide, ten 
diepste, hetzelfde doel op het oog. Het is b.v. opmerkelijk dat κηρύσσεα> en 
δώάσκειρ in de synoptische evangeliën vaak naast elkaar voorkomen: 
Mt. 4, 23; 9, 35; 11,1 (cfr. Hand 28, 31 en Rom. 2, 21). Hoewel het onderricht 
meestal in de synagoge en in de tempel plaatsvindt als de daarvoor meest ge-
eigende ruimten (30), komt ook de verkondiging in de synagoge voor 
(Lk 4, 21) (31). In Kol. 1, 28 vindt verkondiging zelfs via onderricht plaats (32). 
Wat δώάσκειν volgens het woordgebruik van de synoptici onderscheidt van de 
betekenis die het heeft in niet-bijbelse literatuur, waaronder men niet alleen de 
klassieke griekse geschriften, maar ook die der griekse hellenisten en zelfs die der 
griekssprekende joden, zoals Philo van Alexandrie, moet verstaan, is het feit dat 
het intellectuele moment overstegen wordt. In de niet-bijbelse literatuur is 
διδάσκειν exclusief op het verstand gericht. Het onderricht van Jezus daaren
tegen, maar ook dat van de apostelen heeft via uitleg en uiteenzetting de levens
houding en de levcnsbeslissing van de mens op het oog (33). Natuurlijk zijn 
verkondiging en onderricht niet identiek. Niettemin liggen zij in eikaars ver
lengde. Van de ene kant bevat de verkondiging zelf elementen van παράδοσις, 
van impliciete theologie ook, van de andere kant gaat het in het onderricht 
uiteindelijk om de verkondiging en daarmee om de actualisering van het heilsge
beuren. Ook al gaat de verkondiging vaak chronologisch aan het onderricht voor
af, steeds opnieuw kan men een 'terugkoppeling' van het tweede naar het eerste 
waarnemen (34). Het onderricht is niet gericht op de stichting en het functio
neren van een school, maar op de vorming van de mens tot volgeling, tot leerling 
van Jezus; het ontvouwt de consequenties van het evangelie, het wijst de weg der 
navolging, het is de inwijding in het discipelschap (35). Omdat het onderricht zo 
nauw met de verkondiging samenhangt en er haar betekenis aan ontleent, kan 
men zeggen dat het evenals de verkondiging de aanspraak van God zelf is, zij het, 
in onderscheid met de verkondiging, de indirecte aanspraak. Zo kan men de 
διδαχή indirecte verkondiging noemen (36). 

Het zevende kenmerk heeft betrekking op de aanwezigheid van God en van 
Christus in de verkondiging. Deze ligt in het voorafgaande opgesloten. De verkon
diging beperkt zich immers niet tot de feiten als zodanig, noch is zij identiek met 
een theoretische uiteenzetting over de betekenis van de heilsgeschiedenis, maar 
zij actualiseert deze heilsgeschiedenis en stelt haar tegenwoordig. Dit is dan ook 
de betekenis van formuleringen als καταγγέλλειν τον χριόταν, κτιρύσσειν} 
εϋαγγελίξεσθαιτον χριστον. De accusativus bij werkwoorden van zeggen ter 
aanduiding van de persoon als object van mededeling is zeer ongrieks. Dit be
tekent dat we deze formuleringen uiteindelijk niet moeten verstaan in de zin 
van: 'bericht geven over Christus', maar in de zin van: Christus verkondigen, 
zodanig, dat Hij in deze verkondiging tegenwoordig is. In de verkondiging is 
Christus zelf heilbrengend aanwezig. Dit blijkt duidelijk uit een tekst als: 'Reeds 
vóór alle eeuwen ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar 
geworden door de Verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood 
heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het Evangelie, waar
voor ik ben aangesteld als heraut en apostel en leraar' (2 Tim. 1, 9c-l 1). De 
heilskracht die het evangelie in zich bergt blijkt uit de koppeling van 
ebayyéXtoven δύναμις ео : de verkondiging stelt Gods reddende werkzaam
heid in Christus in kracht (Rom. 1, 16 1 Kor. 1, 18). Gods kracht ontsluit zich 
in het evangelie, bereikt de hoorder en heeft er zijn uitwerking (1 Tess. 1,5) 
(37). In dit verband moet men de genitivi in uitdrukkingen als evayyéXiov της 
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δόξης τον χριστού (2 Kor 4,4.). λ&γον ζωής (Fil. 2,16), ò λόγος τής σωτήριας 
ταύτ-ης (Hand 13,26), λόγος τής καταλλαη/ης (2 Kor 5,19) met alleen als geni
tivi objectivi, maar ook en op de eerste plaats als genitivi subjectivi ver
staan Het evangelie is met alleen het woord over het leven, maar ten diep
ste het woord waarin leven is, het woord dat zelf leven is, dat leven gééft 
(38) Van de gemtivus in de uitdrukkingen o λόγος τού ео en ο λόγος 
τοΰ κυρίου χριστού geldt hetzelfde Het woord Gods is met op de eerste plaats 
het woord over God, maar het woord dat God spreekt, het woord waarin God 
zich openbaart, het woord van Christus is allereerst het woord waarin het hele 
heilsgebeuren dat in Jezus' persoon aanwezig is, present wordt gesteld (39) 
Omdat Gods handelen in het Nieuwe Testament zijn gestalte vmdt in het woord 
dat Christus is, omdat m a w God Zichzelf aan de mens te ontmoeten geeft in de 
persoon van Jezus Christus die de apostel verkondigt, kan men zeggen dat het 
woord van God en het woord van Christus een zijn, om welke reden het Nieuwe 
Testament dan ook kortweg van 'het Woord' zonder meer spreekt ò λόγος en 
то euayyéXtov (1 Tess 1,6, Kol 4, 3, Hand 4, 4 10,44) (40) 

Het achtste kenmerk heeft betrekking op de vraag hoe het woord van God en 
het woord van Christus in de betekenis die we aangeduid hebben, voorkomt Het 
antwoord luidt dat de verkondiging van de apostel het woord van God en van 
Christus doet geschieden Dit betekent dat een mensenwoord drager is van het 
heil in Christus Het betekent natuurlijk met dat het Woord van God en van 
Christus met het woord van de apostel is uitgeput (41) Gods woord is altijd 
groter dan het woord van de apostel (42) Niettemin komt het Woord van God 
en van Christus in het woord van een mens ter sprake Paulus noemt het woord 
Gods zelfs soms 'mijn' of 'ons' evangelie (43) De grond daarvan is gelegen in het 
werk van de Geest 'Want aan ons heeft God het door de Geest geopenbaard De 
Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God' (1 Kor 2, 10) De 
activiteit van de Geest bestaat hierin dat God zich in Christus aan Paulus open
baart en dat deze op grond daarvan zijn verkondigingsactiviteit uitoefent 
(1 Kor 2, 10 w, 2,Kor 3, 6 w, Rom 15, 18-19)(44) Soms wordt het woord 
van God ook 'zwaard van de Geest' genoemd b ν in Ef 6, 17 Voorzover de 
Geest het mensenwoord van de apostel 'optilt' tot woord van God kan men ook 
van het woord van de Geest spreken (45) 'De openbaring van de Geest en die 
van het evangelie zijn derhalve identiek (1 Tess 1,5, 1 Petr 1, 12)' (46) 

Het negende en laatste kenmerk bestaat hierin dat alleen het geloof kan 
vaststellen dat het verkondigde woord in een concreet geval het woord van God 
zelf is M a w dat een mensenwoord werkelijk drager is van het woord Gods is 
alleen voor het geloof toegankelijk Dit moet niet zo worden verstaan dat het 
geloof een conditie is voor het horen van het woord als woord Gods Het is in 
tegendeel zo dat het woord Gods het geloof schept en versterkt Het is deze idee 
die de cirkel van de beweging van het woord Gods sluit God deelt zich mee in 
het woord van Christus dat de apostel predikt en sticht en versterkt daardoor het 
geloof dat Gods reddende werkzaamheid in de hoorder present stelt Gods 
woord en het geloof van de hoorder komen met los van elkaar voor Stnkt 
gesproken Gods woord is afwezig waar geen geloof is Men vindt dit verwoord in 
een tekst als 1 Tess 2, 13 waar sprake is van het feit dat de Tessalomcenzen het 
λόγου ίικοης hebben ontvangen en aanvaard 'Dit woord is een gebeuren, dat de 

prediker en de hoorder betreft De hoorder hoort er wezenlijk bij Zonder hem is 
er geen λόγος ακοής en daarom ook geen λόγος θεού Wanneer het woord dus 
wordt gepredikt tot dove oren, die het niet willen aannemen, kan in strenge zin 
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ook niet van een gebeuren van de verkondiging worden gesproken, waartoe drie 
partners behoren: God, prediker en hoorder' (47). Voor de hoorder is deze 
aangelegenheid intussen niet eenvoudig. Hr zijn immers predikers die handel 
drijven met het woord Gods (2 Kor. 2, 17), overredingskracht aanwenden 
(1 Kor. 2, 4), waandenkbeelden verkondigen en er onzuivere bedoelingen op na 
houden, waardoor de hoorder misleid wordt (ITcss. 2, 3). Soms willen zij 
mensen behagen, soms zijn ze uit op vleierij, worden ze gedreven door hebzucht 
en verlangen naar eer (1 Tess. 2, 4-6). 
Ook al is het geloof de enige 'instantie' die onderscheid kan maken tussen Gods 
woord en een mensenwoord dat zich ten onrechte voor het woord Gods zou 
uitgeven (48), de bovengenoemde kenmerken kunnen echter gelden als aan
wijzingen in dezen (49). 

Vatten we nu de 9 kenmerken in trefwoorden samen, dan verschaft ons dat 
het volgende beeld. 
1. De verkondiging van het woord heeft het karakter van openlijk bekend 
maken; het geschiedt namens iemand anders, in wiens opdracht de verkondiger 
optreedt; het gebeurt met gezag; het is gericht tot allen. 2. Het roept mede 
vanwege het persoonlijk getuigenis dat er in doorklinkt, op tot stellingname. 
3. De inhoud van de verkondiging is de heilsopenbaring van God in Jezus 
Christus en de betekenis daarvan voor het totale heilsplan van God, voor de 
schepping en voor de kerk als voortzetting van deze heilsopenbaring. 4. Hande
ling en inhoud van de verkondiging hangen nauw samen: er is geen woord Gods 
zonder verkondiging. 5. Wanneer de verkondiging de geschiedenis van Jezus 
doorvertelt, gaat het om de actualisering, om het 'nu' van het verhaal. 6. Verkon
diging is meer dan onderwijs dat gericht is op het verstand van de mens alléén: 
het roept op tot geloof; dit geldt ook, zij het indirect, voor de διδαχή. 7. In de 
verkondiging is God zelf in Christus heilbrengend aanwezig. 8. Gods heilkracht is 
in het menselijk woord van de verkondiging aanwezig dankzij de werking van de 
Geest; daarom kan men het woord Gods behalve woord van Christus, ook woord 
van de Geest noemen. Overigens kent het Nieuwe Testament ook het spraakge
bruik van 'het woord' zonder meer. 9. Het woord bewerkt het geloof en is alleen 
toegankelijk voor het geloof: het is het woord des geloofs. 

De volle rijkdom van de apostolische verkondiging. 

Wij hebben deze 9 kenmerken samengevat, omdat we het van belang achten de 
aspecten die in de verkondiging van het woord vervat liggen, bijeen te houden. 
Het gaat er ons om de rijkdom die het woord Gods bevat, in tact te laten. Dit 
kan nutteloze discussies over de verkondigingswaarde van deze of gene vorm van 
pastorale arbeid doen vermijden. Het verleden laat immers vaak zien dat een 
hevige strijd losbrandt omdat de betrokken partijen ieder van een ander verkon
digingsbegrip uitgaan, i.e. ieder een bepaald aspect uit de totale rijkdom van 
hetgeen verkondiging inhoudt, isoleren (50). Klassiek is in dit verband het zgn. 
dubbele verkondigingsbegrip van Barth dat de reformatorische katechetiek 
ernstig parten heeft gespeeld. Verkondiging is volgens Barth de menselijke activi
teit van de predikant, de uitvoering van de opdracht het woord Gods te predi
ken. De 'eigenlijke verkondiging' is het Woord dat God zelf spreekt; het eigen
lijke Woord Gods treft de mens ergens 'achter* het woord van de predikant. Het 
woord Gods dat de predikant verkondigt verwijst slechts naar het Woord dat 
God zélf verkondigt. Het onderscheid dat Barth maakt tussen 'verkondiging' en 
'eigenlijke verkondiging' (51) vernietigt de totaliteit van het woord Gods. Het is 
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immers kenmerkend voor de verkondiging van het woord dat God zichzelf mee
deelt m het woord van de verkondiger Ook in de katholieke literatuur komt 
men verminkingen van het woord Gods tegen Om een voorbeeld te noemen 
Pohlmann stelt in het Handbuch der Verkündigung dat men soms ten onrechte 
de verkondiging van het woord Gods als 'Ereignis' opvat, als gebeuren waarin 
God Zichzelf aan de mens ontsluit, en waarin deze op zijn beurt het besef heeft 
van het 'mea res agitur' Verkondiging zou volgens Pohlmann slechts 'Auftrags
vollzug' zijn en geen 'Begegnung' (52) 

Mensenwoord en Gods woord 

Dat het optreden van de verkondiger en het komen van God in het woord van de 
verkondiger bijeenhoren, is nu voldoende duidelijk geworden De wijze waarop 
de activiteit van de verkondiger en de activiteit van de Zichzelf mededelende 
God zich tot elkaar verhouden, is echter nog in het vage gebleven M a w de 
wijze waarop God de genadevolle werking van het woord in de Geest tot stand 
brengt, is tot nu toe nog niet opgehelderd De exegeten tonen zich nogal huiverig 
omtrent de mogelijkheid van zulk een opheldering Dit is begrijpelijk omdat het 
hier gaat om het geheim van Gods handelen zelf (53), het gaat om een weder
geboorte, om een schenking van het leven zelf (54) Henneken is zelfs van me
ning dat 'geen enkele theologie van het Woord in staat is het geheim van deze 
werking en van de juiste aanname van het woord uiteindelijk begrijpelijk te 
maken, want precies op deze kritieke plaats van de overgang van weten naar 
geloven staat de handelende God zelf die door 'het woord van de prediking, dat 
wij tot de hoorder richten', het geloofsleven wekt en de duurzaamheid ervan 
mogelijk maakt' (55) Wanneer een dergelijke uitspraak ertoe zou leiden dat de 
theologie, 'op deze kritieke plaats' aangekomen zijnde, halt zou maken, menen 
wij de volgende nuance te moeten aanbrengen Van de ene kant is de theologie 
niet in staat het heilshandelen Gods deductief af te leiden of causaal te verklaren 
uit louter menselijke gegevens, van de andere kant is de theologie wel in staat 
binnen het kader van het heilshandelen Gods de verschillende aspecten daarvan 
verstaanbaar en inzichtelijk te maken Toegepast op de verkondiging betekent dit 
dat we ons niet richten op de verklaring van Gods werking in de verkondiging 
vanuit de activiteit van de verkondiger Wij menen echter wel een poging te 
mogen wagen inzichtelijk te maken hóe Gods werking, eenmaal gesteld dát deze 
in de verkondigmg van het woord plaatsvindt, op de activiteit van de verkondiger 
ingrijpt Daartoe zullen we ons nu op het terrein van de systematisch-theolo
gische reflexie gaan begeven. 
Alvorens nu een theologisch model te ontwikkelen dat enig inzicht biedt in de 
verhouding tussen het mensenwoord en Gods woord in de verkondiging, staan 
we kort stil bij de theorie van Karl Rahner e.a. in dezen. 

Woord en sacrament 

Sinds de opkomst van de theologie van het Woord in de katholieke theologie, 2 
tot 3 decennia geleden, begrijpt men de heilswerking van het woord bijna steeds 
vanuit de heilswerkzaamheid van de sacramenten, vooral vanuit die der eucha-
nstie. Men kan zeggen dat daarmee de hermeneutische grondregel van Vatica-
num I, die inhoudt dat geloofsmysteries vanuit hun onderlinge verband dienen te 
worden verhelderd (56), bewust of onbewust in praktijk is gebracht De begrip
pen waarmee men de sacramentele en de eucharistische heilswerkzaamheid in het 
bijzonder beschreef, worden immers toegepast op de heilstegenwoordigheid van 
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God in het woord Zo kan men noemen 'de opus operatum-leer', 'de intentie 
van de bedienaar', 'de intentie van het ontvangend subject', 'signum efficax 
gratiae' en andere (57) 

Met name Karl Rahner heeft deze wijze van theologisch denken sterk beïn
vloed Hij heeft de sacramentele betekenis van het woord duidelijk gemaakt en 
tegelijk het woordkarakter van de sacramenten T a v het woord stelt hij dat het 
de heilswerkehjkheid in zich bevat, waarnaar het verwijst (signum efficax 
gratiae) (58) Τ a ν de sacramenten toont hij aan dat niet alleen de 'forma sacra
menti', maar ook de 'materia sacramenti' (de sacramentele handeling, de sacra
mentele voorwerpen) 'verwoording' 7ijn van Gods onuitsprekelijk heilshandelen 
hier en nu In dit verband is het ook met verwonderlijk dat een tweetal sacra
menten (nl de biecht en het huwelijk) alleen uit woordverkondiging (forma 
sacramenti) in strikte zin bestaan (59) Zo wijst Schillebeeckx er op dat de 
Patristiek, de Vroeg- en de Hoogscholastiek aan het sacramentele woord een 
zekere meerwaarde toeschreven op de sacramentele materia (60) In de eucha
ristie b ν bewerkt het woord Gods de werkelijke aanwezigheid van Jezus Chris
tus onder de tekenen van brood en wijn (61) In deze context verwijst men graag 
naar het spraakgebruik van Augustinus, die het sacrament 'verbum visibile' en 
het woord 'sacramentum audibile' noemt (62) Vaticanum II heeft deze idee van 
de nauwe verwevenheid van woord en sacrament m η in de constitutie over de 
heilige liturgie opgenomen en gehonoreerd (63) 

Rahner stelt nu dat de verkondiging van het woord verschillende niveaus kent 
Het sacrament is het hoogste niveau van aktualisenng van het woord Gods Ook 
op de lagere niveaus echter, b ν op dat van de zuivere prediking, bevat het 
woord de heilswerkzaamheid van de genade De reden daarvan is gelegen in het 
feit dat de lagere niveaus van de woordverkondiging objectief heenwijzen naar 
het niveau van hoogste actualisering, het sacrament en daarom de heilswerkzaam
heid van de genade inchoatief in zich dragen (64) Het allerhoogste niveau is in 
de visie van Rahner het sacrament van de eucharistie Uiteindelijk ontleent iedere 
prediking haar heilskracht aan haar gerichtheid op de eucharistie 'Ieder woord 
dat de kerk buiten de eucharistieviering en de sacramenten spreekt, is voorbe
reiding of verklaring van dit sacramentele woord, waarin het woord van de kerk 
zijn volle verwezenlijking vindt' (65) Dit betekent weer niet dat alle vormen van 
verkondiging en evenmin dat alle vormen van pastorale arbeid zonder meer van 
de eucharistie zouden kunnen worden afgeleid Dat ze hun voltooiing in het 
sacrament en m η in de eucharistie vinden, houdt met in dat ze ook van daaruit 
geconstrueerd zouden kunnen worden br bestaat nu eenmaal een feitelijk en 
ook een historisch wisselend aantal vormen van verkondiging en pastorale arbeid, 
daarvan wordt alleen beweerd dat ze hun eindpunt in het sacrament, en m η in 
de eucharistie vinden (66) 

Het kader waarin Rahner zijn ideeën omtrent de verhouding van woord en 
sacrament formuleert, is dat der ecclesiologie De kerk is de bemiddeling van het 
woord Gods als heilsgebeuren, of, om hetzelfde in termen van sacramentahteit 
uit te drukken, de kerk is het grondsacrament van het heil Het is de kerk in 
welks midden sacrament en woord hun eenheid en hun gemeenschappelijke bete
kenis vinden De hoogste vorm van zelfrealisenng van de kerk is de verkondiging 
van het woord Gods in de sacramenten, m η in de eucharistie De andere vormen 
van woordverkondiging ontlenen daaraan hun heilswaarde (67) 
Men kan een tweetal bezwaren tegen de opvatting van Rahner inbrengen (68) 

Op de eerste plaats dreigt de met-sacramentele woordverkondiging tot een 
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minder waardevol type heilsbemiddeling te worden Paradoxaal genoeg wekt 
Rahner, ondanks zijn poging een volwaardige theologie van het woord te ontwer
pen, de indruk de 'gewone' woordverkondiging toch weer aan het sacrament 
ondergeschikt te maken Dit zou dan in stnjd zijn met de eigen heilskracht van 
het woord waarvan de bijbel en ongetwijfeld in haar voetspoor ook Vaticanum II 
vaak getuigt Trouwens, Rahner merkt zelf op dat bijvoorbeeld Paulus meer 
belang hecht aan de verkondiging van het woord dan aan de toediening van de 
sacramenten (69) De bijbel bevat geen sacramentenleer, daarentegen wel krach
tige aanzetten tot een theologie van het woord, zoals we boven gezien hebben 
Ook Vaticanum II acht, althans in verschillende teksten, de 'gewone' woordver
kondiging van uitzonderlijk belang, ook in relatieve onafhankelijkheid van de 
sacramenten (70) De eigen heilskracht van het woord komt bij Rahner onvol
doende tot uitdrukking Met zijn pleidooi voor de verbfnding van woord en 
sacrament stemmen we Γη Wij zullen er in het vervolg ook rekening mee moeten 
houden Onze aandacht gaat echter speciaal uit naar de consequente doorvoering 
van de spanning tussen woord en sacrament Dit betekent dat wij de relatie 
tussen beide vanuit beider zelfstandigheid willen benaderen In het kader van 
deze paragraaf houdt dit in dat we de eigen wijze waarop God Zichzelf in het 
Woord meedeelt, dienen te sauveren en tegelijk de gerichtheid ervan op Gods 
aanwezigheid in het sacrament dienen te verduidelijken (71) 

Op de tweede plaats kan men het ecclesiologisch kader in welks midden 
Rahner de verhouding tussen woord en sacrament situeert, van een vraagteken 
voorzien Zo stelt Kasper (72) dat de kerk niet als uitgangspunt vermag te funge
ren van de beschouwing omtrent de verhouding tussen woord en sacrament. De 
kerk is er immers met om zichzelf, maar steeds omwille van een tweevoudige, de 
kerk overstijgende realiteit, die van Christus en daarmee die van de wereld en van 
de medemens Het heilsgebeuren dat Christus, ook nu, aan mens en wereld 
voltrekt, geschiedt in de vorm van woordverkondiging en de viering der sacra
menten In deze woordverkondiging en m de viering der sacramenten vormt de 
kerk zich tot kerk M a w kerk gaat niet vooraf aan woord en sacrament, maar 
komt in woord en sacrament tot stand, tot verschijning 'De kerk staat daarom 
onder het woord, dat haar als woord van de Heer 'unverfungbar' voorgegeven en 
opgedragen is, evenzo is zij met betrekking tot de sacramenten niet 'Hernn', 
maar dienares van de heilsgeheimen (1 Kor 4, 1)' (73) Deze opmerking is voor 
het vervolg van onze studie van groot belang De volgende paragraaf die handelt 
over de verhouding tussen katechese en kerk, zal dan ook de idee dat de kerk 
niet aan de verkondiging voorafgaat, maar in de verkondiging tot haar wezen 
komt, als uitgangspunt kiezen 

De dialogische structuur van de verkondiging. 

Wij gaan nu een theologisch model beschrijven dat de verhouding tussen het 
mensenwoord en Gods woord in de verkondiging verheldert en tegelijk tegemoet 
komt aan de bezwaren die we tegen de theorie van Rahner hebben ingebracht 
We geven dit model in een stelling weer en lichten daarna de elementen van de 
stelling afzonderlijk toe 

Verkondiging is die dialoog tussen mensen, waann God, onder verwijzing naar de 
ultieme betekenis van Jezus Christus, perspectivisch als de zin van de geschie
denis ter sprake komt en verstaan wordt 
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Het eerste element in deze stelling dat toelichting behoeft, is de term dialoog 
Dialoog wordt hier met verstaan als een concrete verschijning van een bepaalde 
wijze van intermenselijke omgang, maar als formele structuur Het gaat dus niet 
om de concrete bepaaldheid b ν van het gesprek tussen huwelijkspartners, vrien
den, arts en patient, therapeut en dient, katechcet en leerlingen We hebben met 
de term dialoog een bepaald aspect op het oog dat zich in meerdere vormen van 
menselijke omgang voordoet Het gaat om een bepaalde kwaliteit van menselijke 
omgang in het algemeen (74) 
We kunnen vooreerst zeggen dat de dialoog tussen mensen zich kenmerkt door 
zelfmededeling van de ene persoon aan de ander, door de ontsluiting van zichzelf 
als individuele persoon in zijn uniciteit en totabteit Dit betekent dat vragen ter 
sprake komen als wie ben ik, waarvoor leef ik, wat is de zin van de geschiedenis 
om mij heen Dialoog is openheid Dialoog is zichzelf'laten'ontmoeten 
Vervolgens valt het op dat de genoemde vragen die ter sprake komen, eigenlijk 
nooit helemaal tot rust komen Er volgt nooit een definitief antwoord Veeleer 
moet men /eggen in de dialoog wordt duidelijk dat de mens niet alleen vragen 
heeft, maar zelf vraag ís dat de mens voor zichzelf een vraagstuk is Dit betekent 
overigens niet dat de dialoog zich kenmerkt door het lijdelijk besef dat men toch 
niet verder komt Integendeel Er is een intensief verkeer tussen de partners, 
waardoor de vragen als vragen worden overstegen door weer andere vragen 
tot tenslotte de ene, eenvoudige beginvraag weer kan terugkeren wie ben ik, wat 
is de zin van de geschiedenis om mij heen, maar nu rijker en voller Hieruit blijkt 
dat vragen door nieuwe vragen kunnen 'groeien' Dit is begrijpelijk als men 
bedenkt dat de antwoorden die men a h w vindt op de gestelde vragen, iedere 
keer opnieuw uitgangspunt van nieuwe vragen kunnen worden Uit de 'groei' van 
de vragen blijkt dat er een proces op gang is, een proces dat op proleptische wijze 
tot de onthulling van de waarheid leidt 
Ten derde kan men zeggen dat de dialoog zich kenmerkt door de participerende 
houding van de partner De partner voltrekt de zelf ontsluiting van de ander 
a h w /elf mee en zegt op /ijn beurt, minstens inchoatief, iets van het geheim 
van zijn eigen persoon vragenderwijs uit Het inchoatieve kan hierin bestaan dat 
hij de vragen van de ander niet alleen aanhoort, maar tot zichzelf toelaat zodat 
hij de zin van zijn eigen leven erdoor beroerd voelt Door het karakter van 
wederkerigheid heeft de dialoog een helende werking en leidt tot 'nieuw leven' 

l·en tweede element in de stelling heeft betrekking op het feit dat God ter 
sprake komt in de verkondiging als dialoog 
Met de uitdrukking dat 'God ter sprake komt' bedoelen we dat God niet alleen 
als object, maar ook als subject fungeert Er wordt niet alleen over God gespro
ken maar God komt ook Zelf tot spreken Het spreken van God gaat zelfs aan 
dat van de mensen over Hem vooraf Hij geeft Zichzelf als onderwerp van het 
gesprek, in de dubbele zin van het woord We lichten dit nader toe met behulp 
van het begrip αλήθεια Dit griekse woord voor 'waarheid' heeft niet zozeer 
betrekking op de juistheid van informatie van feiten of de juistheid van oplossin
gen van problemen Het is samengesteld uit de stam van het werkwoord ληθειν 
en de alpha pnvans Λήθαν betekent verborgen zijn en ά-λήΟεια heeft de 
betekenis van 'onverborgenhcid, het aan het daglicht treden uit de verborgen
heid Waarheid is daarom het gebeuren waarin het geheim van het zijn oplicht en 
zichzelf waar-maakt, in welk gebeuren het geheim zich tegelijk als geheim ver
bergt' (75) Αλήθεια is niet de waarheid van de 'adequatio rei et intellectus', het 
overstijgt de subject-object-verhouding, het heeft te maken met de participatie 
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aan de zelf-ontsluiting van het zijn. Waarheid is het taalgebeuren waarin de 
sprekende mens zich luisterend overgeeft aan de zelf-mededeling van het geheim 
van het zijn. Het is in de taal dat het zijn tot zichzelf komt. In de taal 'gebeurt' 
de ontmoeting met het zijn. 
Dit betekent voor de verkondiging als dialoog het volgende. Op zoek naar de 
waarheid van hun leven en van de geschiedenis raken de gesprekspartners betrok
ken bij het geheim van oorsprong en doel. Wanneer zij dit geheim met God in 
verband brengen, is hun gesprek niet alleen en zelfs niet in eerste instantie een 
spreken óver God als het geheim van zin en zijn, maar een spreken ván God. 
Waar mensen op zoek zijn naar de waarheid van het geheim Gods - waarheid 
verstaan in de zin van αλήθεια — participeren zij aan de Zelf-onthulling van 
God, hetgeen overigens Diens ondoorgrondelijkheid niet opheft. In de menselijke 
dialoog van wederzijdse zelfmededeling, dialogeert God, hoe geheimvol ook, Zelf 
mee. In de taal van mensen spreekt God (76). 
Dit is een belangrijk gezichtspunt voor onze vraag naar de verhouding van het 
mensenwoord en Gods woord in de verkondiging. De verkondiging als dialoog 
biedt voor deze verhouding een bruikbaar interpretatieschema. Het is daarom 
aantrekkelijk omdat het geen concurrentie impliceert tussen wat de mens doet 
en wat God doet, tussen de heilzaamheid die de dialoog als menselijk verschijnsel 
in zich bergt en het heil dat van Gods Woord uitgaat. Het Woord Gods heeft er 
een eigen levenskracht, dit in tegenstelling tot het model van woord en sacra
ment, waarin de heilskracht van het Woord ondergeordend lijkt aan die van het 
sacrament. Deze eigen heilskracht van Gods Woord komt niet in mindering op de 
heilzame werking die de menselijke dialoog zelf al heeft. Beiden schuiven a.h.w. 
in elkaar zonder in elkaar op te gaan. Hiermee vullen we t.a.v. de verkondiging 
concreet in wat Haarsma in meer algemene termen t.a.v. het subject van pas
torale arbeid heeft geformuleerd: de overwinning van het supranaturalisme door 
een wat men zou kunnen noemen, incamatorische interpretatie van pastoraal 
functioneren (77). 
Voor we de vraag beantwoorden of dit model niet in conflict komt met de 
bijbelse kenmerken die wij m.b.t. de verkondiging van het woord hebben opge
somd, staan we nog even stil bij enkele andere elementen van onze stelling. 

Een derde element in de stelling heeft betrekking op het feit dat God in de 
dialoog van de verkondiging ter sprake komt als de zin van de geschiedenis. De 
vraag is of met een dergelijke formulering die wellicht wat massief aandoet — er 
is immers sprake van de zin van de geschiedenis - het proces-karakter van de 
dialoog, haar principiële onvoltooidheid niet te niet wordt gedaan. Wij menen 
van niet. God blijft in Zijn Zelfmededeling het ondoorgrondelijk geheim. Ieder 
menselijk antwoord op de vraag naar Zijn wezen wordt iedere keer weer over
stegen door een opnieuw niet-weten. God verstaan als de zin van de geschiedenis 
is dan ook uiteindelijk slechts mogelijk in de vraagvorm. Het vragen zelf echter 
bergt een perspectivisch weten in zich (78). Het speelt zich af tussen niet meer 
onwetend zijn en nog niet ten volle weten. Het heeft een proleptisch karakter 
(79). Hier ligt de grondslag van de theologia negativa: de onwetendheid die zich
zelf bewust is (80). 

Op de vierde plaats wijden we een enkel woord aan het christologisch element 
in onze stelling. Het leven en werken van Jezus van Nazaret is een wezenlijk 
element in de verkondiging als dialoog. God verschijnt ons immers nergens zo 
radicaal als in de mens Jezus. De wijze waarop God de zin van de geschiedenis is, 
blijkt uit wat Hij aan grote daden heeft verricht t.a.v. Zijn volk Israël, zoals deze 
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m de persoon van Je¿us m hun volheid openbaar zijn geworden en tegelijk als 
belofte ¿ijn toegezegd Verkondiging en christologie behoren wezenlijk bijeen In 
een menselijk gesprek hoeft dat niet per se te blijken uit het gebruik van geladen 
termen Het kan ook tot uiting komen in woorden als navolging, zijn leven 
delen, zijn voetspoor gaan, hem als voorganger, als gangmaker beschouwen, tot 
zijn groep willen behoren etc Altijd zal men zich hem herinneren, een herinne
ring die verstaanbaar en ervaarbaar maakt, wie God is, nu (81) 

Op de vijjde plaats, wijzen we nog op wat er met in de stelling staat Er wordt 
in de stelling geen melding gemaakt van de bijbel Dit betekent dat het expliciete 
gebruik van de bijbel niet tot de wezenlijke elementen van het dialogisch model 
van de verkondiging behoort De bijbel is immers niet als /odamg het Woord van 
God Een mensenwoord is pas Gods Woord, wanneer het de aanwezigheid van 
God aan de mens bemiddelt Daarvoor behoeft God noch speciale talen, 
noch speciale documenten Dit houdt in dat in beginsel alle menselijke 
taal de stem van God kan verklanken Van de andere kant zij gewe/en op 
de unieke plaats van de bijbel De uniciteit van de bijbel vindt haar grondslag 
in het feit dat ze de onmiddellijke uitdrukking is van de ervaring van Gods 
openbaring in Israel, in Jezus en in de apostolische gemeenten Dit maakt duide
lijk dat oeroude en sterke beelden van de bijbel als verbond, schepping, verlos 
sing, rijk Gods enz in feite zeer vaak als voertuig van het Woord Gods funge
ren (82) 

Verkondiging als dialoog en de apostolische verkondiging 

We stellen nu de vraag aan de orde of het model van de verkondiging als dialoog 
niet in strijd is met de kenmerken van de apostolische verkondiging Wc dienca 
hier met een zekere voorzichtigheid te werk te gaan Dat deze voorzichtigheid 
geboden is blijkt al uit het feit dat we de relatie tussen het dialogisch verkondi
gingsmodel en de apostolische verkondiging tweemaal in negatieve zin aan de 
orde hebben gesteld (83) Het kan er immers niet om gaan ons interpretatie
model, dat een zekere inzichtelijkheid beoogt m b t de verhouding van het 
mensenwoord en Gods Woord in de verkondiging een inzichtelijkheid die de 
bijbel ons niet rechtstreeks verschaft — naar al zijn aspecten a h w in de bijbel 
zelf terug te willen vinden Dat zou tot 'eis-egese' kunnen leiden Wij menen de 
bijbel echter verantwoord te hanteren door haar althans als een negatief crite
rium op te vatten Dit houdt in op het moment dat theologische reflectie 
wezenlijk zou indruisen tegen de kern van het evangelie, dient het sein op rood 
gezet te worden (84) Deze negatieve beschouwingswijze behoeft ons echter niet 
te weerhouden van het onderzoek naar de vraag of sommige aspecten van ons 
model wellicht positief met de apostolische verkondiging correleren In deze 
geest gaan we nu verder 

Wij stellen allereerst de vraag aan de orde of het model van de dialoog in zijn 
algemeenheid verenigbaar is met de apostolische verkondiging Vervolgens gaan 
we na of de 9 kenmerken van de apostolische verkondiging ergens hun plaats 
krijgen in het model van de dialoog 

Wat de eerste vraag betreft kan men met Firet zeggen dat de samenspraak, het 
samenkomen van de gemeente de grondslag is van de apostolische kerk In het 
mutuum colloquium, in het samenzijn in de naam van Christus en in de Geest, is 
God in zijn woord aanwezig Niet de gezamenlijke cultusviering zonder meer 
vormt de grondslag van de apostolische kerk, maar de vergadering, de dialoog van 
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christenen waarin God 'ter sprake' komt (85). Firet werkt dit aldus in moderner 
termen uit: 'God maakt in zijn openbaring niet alleen gebruik van 'the sign world 
of inter-human communication', van woorden uit de taal die mensen kunnen 
spreken en verstaan, Hij openbaart zich door het intermediair van tussen-mense-
lijke communicatie, door woorden die mensen spreken en daden die mensen 
doen' (86). Dat dit ook geldt voor het verkondigend optreden van Paulus, valt af 
te leiden uit 1 Tess. 2 7.8.11. In het grotere verband van 1 Tess. 2, 1-12 gaat het 
over de volmacht waarmee Paulus zijn taak uitvoert. God heeft het immers 
waardig gekeurd, dat hem het evangelie werd toevertrouwd (vs 4). Opvallend zijn 
dan de verzen 7, 8 en 11 waaruit blijkt dat Paulus in alle zachtmoedigheid, 
bescheidenheid en liefde aan het werk is geweest. Ofschoon wij als apostelen van 
Christus ons hadden kunnen laten gelden' (vers 7 a), is Paulus met de genegen
heid van een moeder en van een vader met de Tessalonicenzen omgegaan. Het 
drijvende princiep van zijn verkondiging is de liefde (87). 
Men zou kunnen opmerken dat uit deze passage alleen blijkt dat de verkondiger 
Paulus dialogisch optreedt en niet dat in deze dialoog Gods eigen Woord mee
klinkt. Dat is juist. De brieven van Paulus echter getuigen talloze malen van het 
feit dat de verkondiger het Woord dat God spreekt, aan de hoorder tegenwoordig 
stelt. Wanneer nu de verzen 1 Tess. 2, 7.8.11 het proces zelf van de verkondiging 
beschrijven, lijkt het alleszins aannemelijk dat ook in deze passage het komen 
van God zélf in het woord van de verkondiger als veronderstelling besloten ligt. 

De tweede vraag heeft betrekking op de verenigbaarheid van de 9 kenmerken 
van de apostolische verkondiging met het model van de dialoog. 
Schlier wijst er op dat de apostolische verkondiging nooit als resultaat van een 
discussie kan gelden (88). Wij stemmen daar volledig mee in. Het onderscheid 
tussen discussie en dialoog maakt immers duidelijk dat discussie weinig met 
verkondiging van doen heeft, maar dat de dialoog als formele structuur daaren
tegen voldoende ruimte biedt voor de kenmerken van de apostolische verkon
diging. We werken dit nu uit. 
In een discussie gaat het om een gedachtenwisseling, om een uitwisseling van 
meningen omtrent zaken die min of meer los staan van de persoon, ofwel om 
persoonlijke aangelegenheden die evenwel op een zakelijke manier benaderd wor
den. In een dialoog daarentegen gaat het om 'Ich und Du'. Een discussie is meer 
zaakgericht, een dialoog meer persoonsgericht. In een discussie wisselen het spre
ken en het luisteren elkaar in gelijke mate af. In een dialoog luistert men aller
eerst: naar de ander, naar zichzelf, naar het geheim van het leven en van de 
geschiedenis. In een discussie is men gericht op het bereiken van een consensus 
omtrent de waarheid. In een dialoog onthult de waarheid zich. In een dialoog 
'gebeurt' de waarheid. De openheid nu van zulk een dialoog voor het gebeuren 
van de verkondiging valt niet moeilijk te onderkennen. Het woord dat in de 
dialoog gesproken wordt, het woord waarin het geheim van het leven en van de 
geschiedenis a.h.w. Oplicht', kan niet als irrelevant of als van betrekkelijke 
waarde worden afgedaan. Het heeft het karakter van absolute gelding. Het is 
'waar', wat er gezegd wordt. In die zin is het woord in de dialoog bindend, 
autoritatief; niet alleen voor de individuele persoon die nu spreekt of luistert, 
maar, in wat hem nu 'evident' is geworden, voor eenieder die horen wil: het geldt 
voor de gehele οικουμένη. Het woord dat gesproken wordt, is niet de ver
dienste van mensen, het heeft het karakter van 'geschonken evidentie' (89). De 
mensen ontvangen wat ze zeggen. Bovendien: ze voelen zich geroepen en gezon
den om te zeggen wat ze zeggen. Ze kunnen er niet zo maar van afzien. Ze voelen 
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een innerlijk moeten, een opdracht om nu te ¿eggen wat ge/egd moet worden 
(eerste kenmerk) (90) Het zijn woorden die tot een stclhngname oproepen, 
mede omdat ¿e uit een grote innerlijke betrokkenheid voortkomen, als een per 
soonlijk getuigenis klinken (tweede kenmerk) In de dialoog van de verkondiging 
komt het geheim van het leven en van de geschiedenis perspectivisch als God in 
Je/us Christus ter sprake Het gaat om de openbaring van Gods heil in verleden, 
heden en toekomst Het is een openbaring, hoewel het geheim blijft (derde 
kenmerk). De dialoog is de eigen ruimte waarin de waarheid tot zichzelf komt 
Er is geen waarheid voorhanden, los van de dialoog geen verkondiging zonder 
taalgebeuren (vierde kenmerk) In deze dialoog gaat het uiteindelijk niet om de 
mededeling van objectieve feiten, om onderwijs, maar om de zelfvoltrekking van 
de waarheid in haar betekenis voor nu (vijfde en zesde kenmerk) De verkon-
digingsdialoog is niet zozeer een spreken over, maar een spreken van God, in de 
woorden van mensen is God Zelt tegenwoordig Hun taal is Zijn taal (zevende 
kenmerk) De aanwezigheid van de Geest tilt de taal van mensen a h w boven 
zichzelf uit Mensen ontvangen wat ze zeggen Op een 'gegeven' moment voelen 
zij zich tot het uitspreken van de waarheid geroepen De openbaring van God in 
de Geest is de openbaring van God m Jezus Christus persoonlijk, als gave (91) 
(achtste kenmerk) De waarheid die in de dialoog tot uitdrukking komt, is alleen 
toegankelijk voor hem die zich engageert en gelooft (negende kenmerk) Hiermee 
hebben we aangetoond, niet dat de kenmerken van de apostolische verkondiging 
volledig en optimaal in het dialogisch model van de verkondiging zijn verdiscon
teerd, maar wel dat dit model voldoende openheid bevat, voldoende ruimte laat 
voor de meest wezenlijke aspecten van de apostolische verkondiging (92) 

Tot slot komen we terug op onze bezwaren tegen het woord-en-sacrament model 
van Rahner с s We hebben gewezen op de gerichtheid van de verkondiging op de 
sacramentele viering en op de samenhang tussen verkondiging en gemeente
vorming Dit laatste is het onderwerp van de volgende paragraaf We noteren hier 
reeds dat het model van de dialoog duidelijk maakt dat de verkondiging mensen 
in Gods naam bijeenbrengt en samenbindt Kerkvorming vindt plaats wanneer en 
voorzover verkondiging plaatsvindt 
De gerichtheid van de verkondiging op de sacramentele viering kan als volgt 
worden aangeduid Het luisteren naar de stem Gods in de verkondiging leidt van 
de kant van de mens tot acclamatie en doxologie Het geheim Gods roept immers 
bewondering op, gedenken en danken, het vraagt om Εϋχαεισπα . Het kerugma 
vertoont dan ook een samenhang met lofprijzing en belijdenis m de bijbel Jezus 
wordt verkondigd als áe Heer (2 Kor 4, 5, Rom 10, 9) en als Zoon Gods 
(Hand 9, 20 2 Kor 1, 19). Het dialogisch model nu maakt de werking van de 
verkondiging niet afhankelijk van de heilskracht van de sacramentele doxologie, 
het brengt wel de eigen gerichtheid van het woord van de verkondiging op de 
sacramentele viering van het mysterie Gods duidelijk tot uitdrukking Hieruit 
volgt Voorzover de schoolkatechese een bijdrage levert aan het komen van God 
in zijn Woord — hetgeen we in de volgende sectie aan de orde stellen — impli
ceert dit niet dat de sacramentele liturgie van meet af aan het karakter van de 
schoolkatechese meebepaalt Het zou alleen inhouden dat de schoolkatechese 
(eventueel) tot de viering van de sacramenten kan leiden Dit betekent dat men, 
al gesteld dat er een samenhang is tussen schoolkatechese en verkondiging, voor
zichtig moet zijn met de vanzelfsprekende incorporatie van de liturgische 
katechese in de schoolkatechese (93). 
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Settle 12 2 Verkondiging en schoolkatediese 

De vraag naar de verhouding tussen schoolkatediese en verkondiging kan op vier 
manieren worden beantwoord De eerste twee zijn extremen de schoolkatechese 
heeft geen enkel verband met de verkondiging van het woord, en het doel van 
de schoolkatechese is de verkondiging van het woord De twee andere vormen 
een middenpositie de schoolkatechese is voorbereiding op en begeleiding van de 
verkondiging, en de schoolkatechese bevat de intrinsieke tendens tot verkondi
ging Wij kiezen in deze studie voor de laatste manier. Alvorens deze keuze toe te 
lichten, staan we kort stil bij de eerste drie benaderingen 

Verkondiging versus schoolkatechese 

Men treft in de literatuur twee redenen aan, op grond waarvan men ieder ver
band tussen verkondiging en schoolkatechese meent te moeten afwijzen De 
eerste is een onderwijskundige, de tweede een theologische We beginnen met het 
onderwijskundige argument 

De Duitse onderwijskundige Wilhelm spreekt zich onverbloemd uit voor het 
verbreken van de relatie tussen schoolkatechese en verkondiging Hij kan wel 
accoord gaan met een zekere ruimte voor verkondiging en andere vormen van 
geloofs- en gemeenteleven in het schoolleven, maar niet in het ónderncht op 
school, ook niet in het godsdienstonderricht (94) Het verkondigingsbegrip heeft 
ζ ι. een ware terreur uitgeoefend t a v de schoolkatechese (95) Het is er de 
oorzaak van dat de school lange tijd de functie van de kerk heeft moeten vervul
len, of althans de leerlingen doelgericht op het leven in de kerk heeft moeten 
voorbereiden In dat kader werd de leraar tot verkondigingsarbeid aangezet, 
veranderde het klaslokaal in een soort huiskapel, werd de werksfeer die de school 
moet kenmerken, omgezet in een sfeer van meditatie en gebed en werd de 
programmering van het godsdienstonderwijs gecentreerd rond viering en geza
menlijke geloofsbeshssing Wilhelm vermoedt dat de verkondigingskatechese haar 
didaktische pendant vindt in het 'Erlebnis' en 'Arbeitsunterricht' van de Reform
pedagogiek, hetgeen ook Otto niet onwaarschijnlijk klinkt (96) Wilhelm wil van 
het antirationele pathos van de schoolkatechese als verkondiging (97) af en de 
school en het godsdienstonderwijs hun eigen plaats toewijzen Zo stelt hij dat het 
godsdienstonderwijs beter van de school kan verdwijnen (98) wanneer het niet 
ophoudt als verlenging van of als voorbereiding op het leven van de kerk te 
fungeren, wanneer men er bezwaar tegen blijft maken dat de voorstellingen 
betreffende de religieuze dimensie van de werkelijkheid in hun rationele struc
tuur aan de orde worden gesteld en de leerlingen worden bekwaamd in kritisch 
denken m dezen, wanneer men zich met nadruk blijft richten op de voor
bereiding van de geloofsbeshssing en het waagstuk van het geloof — het enige 
waagstuk waar het hier om gaat, is dat van het denken (99) —, wanneer men zich 
blijft verzetten tegen de nuchtere analyse van leerplan en leerplanontwikkeling. 
Het belang van de aanwezigheid van de schoolkatechese in het totale schoolleer-
plan is z.i. gelegen in de wezenlijke bijdrage van het christendom aan de westerse 
cultuur en de feitelijke functie, vandaag, van het christendom in de sociale 
werkelijkheid. 'De leerling stoot iedere keer opnieuw op de geloofsdimensie, 
zeker niet alleen, wanneer hij zich speciaal inzicht in de religiositeit van de 
tegenwoordige tijd wü eigen maken, maar ook bij geheel profane, sociologische 
en politieke overwegingen' (100). Het is van belang dat de leerling met de belang-
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rijkste modellen die de toegang vormen tot de religieuze dimensie van de werke
lijkheid, vertrouwd raakt en ze kritisch leert doordenken 

Een van de auteurs die ieder verband tussen schoolkatechese en verkondiging 
op grond van theologische argumentatie ontkent, is Grassmann Zijn opvatting is 
niet gebaseerd op een theoretische stellingname, zoals bij Wilhelm, maar op een 
analyse van het feitelijk functioneren van de schoolkatechese Zijn uitgangspunt 
is de constatering dat het godsdienstonderwijs, dat iedere leerling in West-Duits
land minimaal 75 uur per jaar, gedurende een periode van 8 tot 13 jaar, ont
vangt, met tot die resultaten leidt die overeenkomen met de tijd en de energie 
die er aan worden besteed Men moet immers opmerken dat de meeste mensen er 
niet alleen zeer weinig kennis aan overhouden, maar ook dat de verkondiging tot 
welke opdracht de godsdienstleraar zich geroepen weet, met zichtbaar tot het 
leven in de gemeente bijdraagt Integendeel De vraag van Grassmann luidt of er 
wellicht iets fundamenteel fout is met het godsdienstonderwijs (101) Hij zegt nu 
via een uitvoerige analyse van publicaties aan te tonen dat het huidige gods
dienstonderwijs — /ijn studie verscheen in 1961 — m feite gebukt gaat onder wat 
hij 'akute Hellemsierung'(102) noemt Daarmee bedoelt hij de grieks-ansto-
telische werkclijkheidsbenadenng die zich kenmerkt door distantie en objectivi
teit Ook het evangelie, en wat verder de inhoud van het godsdienstonderwijs 
moge 7ijn, wordt op deze wijze behandeld (103) Deze gnekse wijze van intellec
tuele, begnppehjke omgang met de werkelijkheid die op 'objectieve' kennis ge
richt is, is ζ ι dodelijk voor het appel tot navolging dat uit het evangelie op
klinkt Het is de weg van de Verlichting, de vermeende weg van het intellect naar 
het geloof (104) ben schoolkatechese in de vorm van vakmatige stofbehandeling 
werkt een objektiverende en neutraliserende houding in de hand, welke tegen
gesteld is aan de houding die het evangelie bepleit Dit is dan ook de reden 
waarom de verkondigingsactiviteit van de godsdienstleraar niet tot resultaten kan 
leiden (105) 

Wanneer men eenmaal gesteld heeft dat de feitelijke schoolkatechese diametraal 
tegenover de verkondiging staat, zoals Grassmann beweert, kan men twee wegen 
gaan Men kan de bestaande toestand handhaven en de schoolkatechese van 
verdere verkondigingsopdrachten bevrijden ofwel men kan het schoolklimaat, 
het onderwijzen en het leren trachten te veranderen, zodanig, dat er daadwerke
lijk ruimte vrij komt voor verkondiging Grassmann kiest voor geen van beide 
HIJ trekt de meest verstrekkende conclusie uit zijn onderzoek hij pleit voor de 
verwijdering van de schoolkatechese uit de school Verkondiging en school
katechese zijn zo tegengesteld aan elkaar, dat men zelfs moet zeggen dat de 
schoolkatechese de leerling voor het evangelie immuun maakt 

Verkondiging als doel van de schoolkatechese 

Van de talrijke auteurs die de mening zijn toegedaan dat de schoolkatechese de 
verkondiging van het woord tot oogmerk heeft, brengen we er slechts enkele ter 
sprake 

Jungmann is van mening dat kennis wel niet gemist kan worden m het gods-
dienstonderncht, maar dat ze van de andere kant geen doel in zichzelf is 'Een 
zeker weten is wel noodzakelijk, maar het is het weten omtrent een weg die men 
gaan moet' (106). Het godsdienstonderricht is zielzorg, het gaat immers om de 
ontplooiing van het christenzijn van de leerling, om de ontwikkeling van de 
virtus fidei, welke in de leerling aanwezig is, tot de actus fidei Daartoe draagt de 
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verkondiging van de blijde boodschap in de schoolkatechese wezenlijk bij (107) 
Dit houdt in dat de katecheet persoonlijk doordrongen moet zijn van de levens
waarde van wat hij verkondigt Zijn activiteit zal tot resultaat leiden voorzover 
het rijk Gods in zijn eigen persoon ingang gevonden heeft (108) De behandeling 
van bijbelse verhalen en de plaats die de katecheet inruimt voor (de voorberei
ding op) liturgische vieringen zullen de leerlingen er toe aanzetten om het woord 
van de verkondiging geleidelijk te aanvaarden (109) 

In reformatorische kringen in Duitsland vormt de term 'Evangelische Unter 
Weisung' een program Hi| is nauw verbonden met de naam van H Kittel, die 
sedert 1945 de strijd voortzet, die Bohne, Rang, Hammelsbeck e a reeds voor de 
tweede wereldoorlog tegen het toenmalige 'Religionsunterricht' hadden aange
spannen (110) Deze strijd speelt zich af in het kader van het konflikt tussen de 
dialectische theologie van Barth, Gogarten, Bultmann e a en het zgn cultuur-
protestantisme Toegespitst op de katechese betekent dit dat men de uniciteit 
van het evangelie en haar 'kritische' relatie m b t 'natuurlijke' godsdienstigheid 
wederom centraal stelt Het kan in de schoolkatechese niet gaan om de over
dracht van religieuze kennis, noch om het wekken van religieuze gevoelens Het 
evangelie is geen religieus cultuurgoed (111), maar de oordelende macht van God 
in Jezus Christus in zijn Woord Het gaat de katechese om de 'zaak' van de 
evenagehe En dat is niet hetzelfde als wat men wel inhoud of stof noemt De 
zaak van het evangelie is de aanspraak Gods Die Zich hier en nu richt tot 
leerlingen en leraar beiden (112) De kern van de schoolkatechese bestaat hierin 
dat leraar en leerling in een situatie (113) geraken waarin Jezus Christus zichzelf 
persoonlijk in zijn woord ontsluit (114) 

Ook in Nederland is het direct verband tussen schoolkatechese en verkon
diging vaak bepleit Zo kan men in de 'Grondlijnen' lezen dat de schoolkatechese 
zich richt op 'de doorlichting van het gehele menselijke bestaan als een heilshan-
delen Gods door met het woord te getuigen van het Christusmysterie, teneinde 
het geloof te wekken en te voeden en naar een daadwerkelijke beleving ervan te 
streven (115) 

Schoolkatechese als verwijzing naar verkondiging 

De derde benadering van de relatie tussen schoolkatechese en verkondiging is 
vooral door Stallmann beschreven Zijn opvatting vertoont wel enige gelijkenis 
met het eerste type, althans naar zijn uitgangspunten Ook naar de mening van 
Stallmann dient men school en kerk, onderricht en verkondiging uiteen te hou
den Verkondiging is een aangelegenheid van de kerk, niet van de school Het 
woord Gods is immers met geschikt voor onderwijsprogrammering, het is de 
eschatologische ontmoeting tussen God en mens De verkondiging van het woord 
is niet in methoden te vangen en door te geven (116) Het woord is met de leer 
over Gods Zelfmededehng aan de mens, maar Gods Zelfmededelmg zelf 'Van de 
verkondiging van het Woord echter moet gesproken worden, waar het om een 
persoonlijk gebeuren gaat, om een gebeuren van persoon tot persoon, waann 
God Zich aan ons geeft' (117) Het is Zijn soeverein handelen Het godsdienst
onderwijs is ook geen propedeuse t a ν de verkondiging het kan het 'horen' met 
inoefenen 'einen 'Trockenkurs' fur Predigt-horer gibt es nicht' (118) 
Hieruit volgt voor Stallmann niet dat men daarom beter van alle godsdienst
onderwijs in de school kan afzien Uit het gegeven dat het onderricht als zodanig 
niet in staat is de verkondiging van het woord te bereiken, volgt nog met dat het 
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'dus' van geen enkele waarde zou zijn (119) Het belang van het godsdienstonder
wijs is volgens Stallmann met alleen hierin gelegen dat het de leerling in contact 
brengt met de christelijke traditie hetgeen deze kan helpen bij het verstaan van 
de menselijke existentie nu (120) Ook de kerkelijke verkondiging is gebaat bij 
een goed functionerende schoolkatechese Daarmee fundeert Stallmann de 
schoolkatechese op twee pijlers de menselijke existentie nu, in haar verbonden
heid met de christelijke traditie en de kerkelijke verkondiging Ze zijn beide ook 
nauw met elkaar verbonden De vraag van de mens naar de zin van zijn leven is, 
hermeneutisch gesproken, de menselijke keerzijde van de aanspraak van God in 
de verkondiging Waar de twee lijnen elkaar kruisen, vindt het godsdienstonder
richt haar eigen plaats nl tussen school en kerk (121) Het gaat de school 
immers om het wekken van de vraag naar waarheid, om de begeerte naar ver
staan, om het leren omgaan met vragen, om het leren stellen van de juiste vraag, 
om de vraag die de mens zelf is Voor de verkondiging is dit nu van uitermate 
groot belang In de verkondiging van het woord deelt God Zichzelf mede en 
geeft Hij Zichzelf te ontmoeten in de aanvaarding van het geloof, maar dit wil 
met zeggen dat het hier om een blind geloof gaat Het verkondigingsgeloof is 
geen daad van blinde onderwerping Het sluit het denken en het vragen niet uit 
Het geloof immers doelt op verstaan, fs verstaan Het is geloof in beweguig, het is 
vragend geloof, het is aangevochten geloof (122) Vandaar dat het gebaat is bij 
adequate begeleiding van de vragen die met het geloof-uit-het-gehoor samenhan
gen Het godsdienstonderwijs nu kan de verkondiging en het geloofsverstaan tot 
hulp zijn (123) het komt tegemoet aan de behoefte van de verkondiging aan 
begeleidende uitleg (124) 
Hoewel de begeleidende functie die de schoolkatechese t a v de verkondiging 
vervult, Stallmann zeer ter harte gaat (125), betekent dit niet dat het godsdienst
onderwijs zelf het gebeuren van de verkondiging op een of andere wijze zou 
impliceren Haar taak bestaat er slechts in de leerling tot het inzicht te brengen 
dat ook hij te gelegener tijd tot de grote beslissing van de aanvaarding van het 
Woord geroepen is (126) M a w het godsdienstonderwijs 'wijst' de leerling op 
de mogelijkheid van de verkondiging, het godsdienstonderwijs is verwijzing naar 
de verkondiging in de gemeente (127) 
De vraag die nu voor de hand ligt, luidt of de godsdienstleraar bij gelegenheid, 
d w z op een onvoorzien moment — want God bepaalt wanner Hij Zijn Woord 
mededeelt — wellicht ook zelf drager van de verkondiging kan zijn Het ant
woord van Stallmann luidt slechts 'Dan is ook dat echter een 'persoonlijk' 
gebeuren, dat met georganiseerd kan worden in het onderncht' (128). Verder 
gaat Stallmann niet Hij geeft niet aan of een dergelijk 'persoonlijk' gebeuren, 
hoewel het niet te programmeren is, wellicht toch tot het 'schoolgebeuren' gere
kend kan worden, dan wel, dat het de school transformeert in de 'horende 
gemeente' (129) 

Verkondiging als intrinsieke tendens van de schoolkatechese 

Zoals gezegd kiezen wij voor de opvatting dat de schoolkatechese een intrinsieke 
tendens tot de verkondiging bevat De/e opvatting wijkt enerzijds duidelijk af 
van de eerste twee benaderingen, ze vertoont anderzijds enige verwantschap met 
de derde benadering 
De eerste twee benaderingen zijn minder geschikt omdat ze, met uitzondering 
van de visie van Wilhelm, niet voldoende ruimte laten voor de eigen sociale 

146 



functie van de school, in het kader waarvan de schoolkatechese plaatsvindt. De 
eigen sociale functie van de school, welke we in par. 4 hebben beschreven, bevat 
in dit verband een tweetal aspecten. Vooreerst: de school onderscheidt zich in 
haar doelstelling van andere sociale instituties zoals het gezin, het welzijnswerk 
en ook: de kerk. Grässmann als een representant van de eerste benadering en de 
genoemde vertegenwoordigers van de tweede benadering hebben onvoldoende 
oog voor de eigenheid van de school in dezen. De school zou immers een functie 
zijn van de kerk, resp. zou een functie van de kerk dienen te zijn. Op de tweede 
plaats: de functie-afbakening van de school mag echter niet doen vergeten dat de 
school mét al haar eigenheid in nauw verband staat met de sociale werkelijkheid: 
ze komt er uit voort en ze werkt er op in. Dit betekent o.a. dat de school 
noodzakelijk op de samenwerking met andere sociale instituties is aangewezen. 
In dit verband zij gewezen op een tekort in de opvatting van Wilhelm, die slechts 
in het leven, en niet in het onderricht van de school ruimte wil vrij maken voor 
het contact met de sociale institutie die de kerk is (130). 
De derde benadering intrigeert ons, omdat zij enerzijds een duidelijk onderscheid 
impliceert tussen school en kerk en anderzijds verbanden legt tussen beide instel
lingen. De vraag is alleen of Stallmann ver genoeg gaat, resp. durft te gaan in het 
aanwijzen van een samenhang tussen beide instituties. De vraag of de godsdienst
leraar ook zélf intermediair kan zijn van Gods aanwezigheid in het woord, beant
woordt Stallmann wel bevestigend, maar het wordt niet duidelijk of dit verkon-
digingsgebeuren in de school als school plaatsvindt dan wel dat het de school tot 
kerk omvormt. 

In onze opvatting is de verkondiging een intrinsieke tendens van de school
katechese. Dit houdt in dat het verkondigingsgebeuren als tendens in de school
katechese zelf ligt geïmpliceerd en dat het als zodanig geen verloochening bete
kent van de eigenheid van de school, in het kader waarvan de schoolkatechese 
plaatsvindt. Dit kan als volgt worden toegelicht. 

Op de eerste plaats is er verschil tussen het doel en de mogelijkheden van de 
schoolkatechese. Tegen de achtergrond van de hoofdstukken II en III kan de 
doelstelling van de schoolkatechese worden geformuleerd als de vorming van het 
denken en van actieve openheid t.a.v. de religieuze dimensie van de werkelijkheid 
met behulp van theologische structuren. Omdat de schoolkatechese in deze stu
die wordt opgevat als een functie van de school, is de doelstelling van de school
katechese omschreven in termen van de school. De bepaling van het doel van de 
schoolkatechese in termen van kerk en verkondiging zou tot gevolg hebben dat 
de schoolkatechese op zou houden schoolkatechese te zijn. Dit betekent echter 
niet dat verkondiging en kerkvorming niet tot de mogelijkheden van de school
katechese zouden behoren. In dit verband is het onderscheid van belang tussen 
pre-actieve en interactieve doelstellingen (sectie 8.2.). Men kan zeggen dat het zo 
juist geformuleerde doel van de schoolkatechese een pre-actieve doelstelling is, 
behorend tot het niveau van de programmering, en dat de verkondiging als 
intrinsieke tendens van de katechese als proces een interactieve doelstelling 
vormt. 

Op de tweede plaats zij gewezen op de begrippen interactie en communicatie. 
Volgens sectie 8.4. kan men de wijzen waarop leraar en leerlingen met elkaar 
omgaan, onderscheiden naar het aspect van interactie en dat van communicatie. 
Het eerste heeft betrekking op het zakelijk, het tweede op het persoonlijk karak
ter van deze omgang. Dat de school een sociale organisatie is en dat de school
katechese in de school als sociale organisatie plaatsvindt, betekent dat de nadruk 
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meer gelegen is op de interactie, gericht als deze is op het bereiken van de 
doelstelling van het onderwijs, dan op de communicatie als de zelfmededeling 
van mensen aan elkaar (131) Uiteraard zijn interactie en communicatie niet te 
scheiden Het zijn dimensies van menselijke omgang Daarom is er ook sprake 
van nadruk 
Het ligt nu voor de hand dat de communicatie die a h w als onderstroom in het 
onderwijsleerproces als interactieproces is vervat, bij tijd en wijle wat sterker tot 
uitdrukking komt De toename van interactie kan de communicatie onder be
paalde voorwaarden immers bevorderen 

Op de derde plaats kan de behandeling van theologische thema's in het gods
dienstonderwijs de groei van het communicatieproces versnellen De inhoud van 
het godsdienstonderwijs is immers zo zeer betrokken op de meest persoonlijke 
vragen t a ν God als de zin van het leven en van de geschiedenis, dat dit betrek
kelijk snel tot persoonlijke gesprekken aanleiding geeft Daarom kan men zeggen 
dat de inhoud van het godsdienstonderwijs de algemene tendens tot persoonlijke 
communicatie versterkt, welke reeds, althans onder bepaalde voorwaarden, in de 
interactie tussen leraar en leerlingen vervat ligt 

Dit leidt ons tot het dialogisch model van de verkondiging Verkondiging is 
die dialoog tussen mensen, waann God, onder verwijzing naar de ultieme bete
kenis van Jezus Christus, perspectivisch als de zin van de geschiedenis ter sprake 
komt en verstaan wordt Deze verkondiging nu ligt naar een tweetal aspecten als 
intrinsieke tendens in de schoolkatechese geïmpliceerd Vooreerst de inhoud 
van het godsdienstonderwijs wordt gevormd door de theologie, die handelt over 
Gods openbanng in de geschiedenis als grondslag en vervulling van zin, hetgeen 
de participanten van de schoolkatechese bij tijd en wijle als vanzelf leidt tot een 
persoonlijk gesprek hierover Op de tweede plaats in de interactie tussen leraar 
en leerlingen is de communicatie voortdurend als onderstroom aanwezig Inten
sivering van de interactie leidt onder bepaalde voorwaarden als vanzelf tot per
soonlijke communicatie 

In deze opvatting van de verkondiging als dialoog blijft de schoolkatechese als 
schoolkatechese in tact Om het dialectisch te formuleren de verkon
digingsdialoog verloochent de school niet, maar overstijgt haar wel Dit betekent 
m het overstijgen van de school blijft de school wat ze is school Dit kan aldus 
worden toegelicht De verkondigingsdialoog als dialoog van mensen, waarin God 
Zichzelf mededeelt, heeft twee zijden, die wezenlijk bijeen horen een menselijke 
en een goddelijke zijde De dialoog van de mensen onderling en de dialoog van 
God met de mens schuiven a h w m elkaar (sectie 12 1) Voorzover de verkon-
digingsdialoog nu de communicatie impliceert tussen leraar en leerlingen, be
hoort /ij intrinsiek tot het gebeuren in school en klas als zodanig Voorzover de 
verkondigingsdialoog echter de dialoog is tussen God en mens, overstijgt zij de 
school en reikt zij aan de dimensie van de verzamelde gemeente waarin God zijn 
volk naderbij komt Dit betekent dat de schoolkatechese in de verkondigmgs-
dialoog school en kerk beide in zich sluit en daarmee ook naar de beide disci
plines verwijst, die school en kerk tot object hebben de onderwijskunde en de 
theologie De verkondigingsdialoog is onderwijskundig immers te interpreteren 
als het persoonlijk contact tussen leraar en leerlingen, theologisch is de verkon
digingsdialoog te verstaan als de heilvolle tegenwoordigheid Gods m de taal van 
mensen (132) Hierin komt de complementariteit van onderwijskunde en theo
logie tot uitdrukking, welke in hoofdstuk I is bepleit (vooral par 3) 

Wij merken op dat de verkondiging als intrinsieke mogelijkheid, als intrinsieke 
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tendens van de schoolkatechese geen regel is noch regelmaat kent. De verkon
diging in de schoolkatechese is van incidentele aard. Ze geldt evenmin per se voor 
een klas als gehéél (133). De verkondiging behoort ook niet tot de opdracht van 
de godsdienstleraar (134). Deze kan in de verkondigingsdialoog overigens even 
goed de functie van verkondiger als die van 'hoorder' vervullen. Ook de leer
lingen kunnen immers subject van verkondiging zijn, ook voor elkaar (135). 

Deze opvatting over de verkondigingsdialoog als intrinsieke tendens van de 
schoolkatechese wijkt af van wat we de tekst-gebonden verkondigingstheorie van 
Otto e.a. kunnen noemen (136). Deze theorie houdt het volgende in. Wanneer de 
leerlingen met een bijbeltekst bezig zijn, vindt de ene leerling de tekst interes
sant, vat de ander haar op als religieuze wetenswaardigheid, voelt een derde een 
emotioneel bepaalde weerstand opkomen en verstaat een vierde de tekst als het 
Woord van God. 'Binnen de solide geplande activiteiten van het onderricht, maar 
ook tegen de planning in, kan het gebeuren, dat een leerling in de tekst die ter 
tafel ligt, Gods Woord verneemt en zo tot de ontdekking komt: mea res agitur. 
Waar iets dergelijks gebeurt, vindt in het godsdienstonderricht verkondiging 
plaats (136). Verkondiging is in deze opvatting: persoonlijk door de tekst a.h.w. 
overweldigd, overtuigd worden. Zulk een verkondiging geldt voor Otto als een 
innerlijke mogelijkheid van de schoolkatechese zelf. Halbfas sluit zich bij deze 
conceptie van Otto aan, hoewel hij liever van de term verkondiging zou afzien, 
daar ze de indruk wekt dat de school toch weer als veld van pastorale zorg wordt 
opgevat (137). Ook de opvattingen van andere auteurs vertonen veel gelijkenis 
met de visie van Otto. Zo meent Stock dat het godsdienstonderwijs onderricht is 
over de bijbelse 'existentialen' van het menselijk bestaan, dat onvoorzien in 
'existentielle Aneignung' kan omslaan (138). En Wegenast stelt: 'm.i. wordt het 
onderricht op het ogenblik dat een leerling of de leraar door de waarheid van het 
'Woord' waarmee zij in de tekst in aanraking komen, getroffen wordt, tot de 
drager van de boodschap, geschiedt er verkondiging in de meest ware zin van het 
woord, ( . . . ) (139). Het godsdienstonderricht kan van de 'indirekte' in de 
'direkte Anrede Gottes' omslaan (140). 
Nipkow nu stelt dat de rijkdom van de verkondiging van het woord op deze 
wijze wordt aangetast. De verkondiging is meer dan een getroffen worden door 
een tekst in haar betekenis 'pro me'; het is de persoonlijke aanspraak van mens 
tot mens, in welk spreken God Zichzelf meedeelt (141). 

Tot slot staan we nog stil bij de consequenties van onze opvatting voor de 
programmering van de schoolkatechese. Ook al vormt de verkondiging niet het 
doel van de schoolkatechese, toch menen wij dat een katechetische unit concrete 
stoffen moet bevatten, die 'verkondigingskracht' bezitten. De verkondiging is 
immers in de schoolkatechese als tendens vervat. Of, om het anders te formu
leren: de verkondiging is altijd, in wisselende gradaties van latent tot manifest, in 
de schoolkatechese aanwezig. Het verloop van een katechetisch proces kan zo
danig zijn dat de aanwezigheid van kerugmatisch materiaal eenvoudig geboden is. 

De vraag is nu of het kerugmatisch karakter van zulk materiaal nader bepaald 
kan worden. Uit de toepassing van inzichten uit de informatie- en communicatie
wetenschappen op de verkondiging als proces blijkt dat het materiaal voldoende 
'nieuw' moet zijn, hetgeen volgens Bastian betekent dat het in eerste instantie 
vervreemdend moet werken. Herhaling werkt immers verveling in de hand. Iets 
wat vreemd aan doet, wekt interesse. Bovendien, bevreemding wekken en ver-
vreemdheid teweegbrengen is niet alleen het advies dat resulteert uit de toepas-

149 



sing van de genoemde sociale wetenschappen, men komt het procedee ook in de 
bijbel zelf tegen Zie bijvoorbeeld de lijkrede in Amos 5, 2, de toespraak over het 
nieuwe verbond in Is 31, 31 (voor Israel iets ongehoords), de symbolische han
delingen in Is 20, 2 (Isaías loopt naakt rond om de toekomstige ballingschap uit 
te beelden), de koop van de akker in Is 32 7ie ook het verhaal van de farizeeër 
en de tollenaar in Lk 18, 10 en de op het eerste gezicht afstotende parabel van 
de arbeiders in de wijngaard in Mt 20 Bastan noemt nog vele andere voorbeel
den uit de bijbel (142) 'Het vervreemdingseffect bestaat daarin, dat het ding, dat 
tot verstaan gebracht moet worden, waarop de aandacht gericht moet worden, 
van een gewoon, bekend, onmiddellijk voor de hand üggend ding tot een bijzon
der, opvallend, onverwacht ding wordt gemaakt', aldus citeert Bastian Bertold 
Brecht (143) Vervreemding evoceert, appelleert en wekt betrokkenheid Het is 
ook nauw verbonden met de oproep tot verandering, vernieuwing, protest en 
conflict Wanneer de theologie stelt dat het evangelie altijd nieuw is en verras
send, dan dient zij ook adequate methoden ter presentatie van het evangelie aan 
te wenden (144) Zo kan men zeggen dat de uitleg van het evangelie zich met aan 
het vanzelfsprekende, maar aan de ergernis moet oriënteren (145), aan God als 
de geheel Andere, de dwaasheid van het kruis, het geloof als exodus (146) 'Hij 
die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de 
gelijkheid met God Hij heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een dienst
knecht op zich te nemen en aan de mensen gelijk te worden' (Fil 2, 6-7) Ver
vreemding is niet enkel een methode, het raakt de kern zelf van de openbaring 
Gods m Jezus Christus Christus is 'het oerskandalon en de oerprovocatie' (147). 
'De provocatie is de wijze waarop God adequaat ter sprake kan komen' (148) 
Hiermee wordt andermaal, nu ook vanuit de informatie- en communicatieweten
schappen en vanuit de theologie een vraagteken gezet bij de algemene toepas
baarheid van het traditionele beginsel van de levensnabijheid van het onder
wijs (149) 

In dit verband zij opgemerkt dat de leraar zich nu met moet laten verleiden zo 
spoedig mogelijk een persoonlijk gesprek los te slaan, in de hoop dat er dan een 
verkondiging als dialoog uit resulteert Dialoog en verkondiging zijn met te pro
grammeren, zijn ook geen doel van de schoolkatechese Ze vinden plaats op 
onvoorziene momenten, soms op een ogenblik dat men het allerminst zou ver
wachten Van de leraar vraagt dit terughoudendheid en tact een houding van 
'abstinentia kerugmatica' Het initiatief tot een persoonlijk gesprek moet hij 
bijna altijd van de leerling zelf laten uitgaan (150) 

PARAGRAAF 13 KERKVORMING 

Het zal vanwege de opzet van deze studie duidelijk zijn dat het in deze paragraaf, 
die handelt over de verhouding tussen schoolkatechese en kerk, niet gaat om de 
kerk als terminus a quo, noch om de kerk als terminus ad quem van de school
katechese De stelling van deze paragraaf luidt ook al is de kerk met vanzelf 
gegeven met de schoolkatechese, toch kan er op bepaalde momenten kerk plaats
vinden, kerkvonming behoort wel niet tot de objectieve doelstelling van de 
schoolkatechese, toch kan er kerk 'gebeuren' In de termen van de voorafgaande 
paragraaf kerkvorming ligt als intrinsieke tendens in de schoolkatechese vervat 
Dit houdt in dat het onjuist is, ook in het tertium, kerk en schoolkatechese van 
elkaar te isoleren (151) Deze stelling wordt m de vier secties die deze paragraaf 
bevat, nader toegehcht Allereerst komt de relatie tussen kerk en verkondiging 

150 



aan de orde, vervolgens de grondslag van de kerk en haar eigenschappen, op de 
derde plaats het vraagstuk van het lidmaatschap van de kerk, tot slot ambt en 
charisma Bij de behandeling van ieder aspect afzonderlijk zal worden ingegaan op 
de consequenties m b t de relatie tussen schoolkatechcse en kerkvorming 

Sectie 131 Kerk en verkondiging 

In de inleiding van hfdst IV is gewezen op de relatie tussen woord en kerk De 
kerk komt enerzijds in het woord tot verschijning, zij is creatura verbi, en ander
zijds geeft zij het woord door De kerk staat blijvend onder het woord, ook dan, 
wanneer zij het woord bewaart, in herinnering roept en verder vertelt De kerk 
staat in dienst van het woord In het kader van deze spanning kan men zeggen 
dat er geen kerk is zonder verkondiging en geen verkondiging zonder kerk, zij het 
met de aantekening dat de grond van de tweede uitspraak in de eerste vervat ligt 
Omdat de beide zijden van deze spanningsverhouding consequenties hebben voor 
de verhouding tussen schoolkatechese en kerk, gaan we er nu nader op in 

Verkondiging schept kerk 

'Εκκλησία, het gnekse woord voor kerk hangt samen met het werkwoord 
Kahéw, dat roepen betekent In het profane gneks is de εκκλησιά de volksver
gadering, de bijeenkomst van burgers ter bespreking van de openbare aangelegen
heden Een heraut, κήρυξ, kondigt de vergadering aan en roept de mensen 
bijeen In de Septuagint fungeert εκκλησία als vertaling van het hebreeuwse 
'kahal Jahweh', dat duidt op het joodse volk, waarmee God een verbond gesloten 
heeft en dat zich door alle wederwaardigheden van de geschiedenis heen op weg 
weet naar de vervulling van de belofte Het nieuw-testamentische Godsvolk, de 
εκκλησία τοϋ ео , is eveneens door het woord van de verkondiger bijeenge
roepen Ook dat is zich bewust van het eschatologisch heilsplan waarin het is 
opgenomen Met dit verschil echter dat het besef heeft van de eschatologische 
eindfase die met het optreden en de persoon van Jezus is ingegaan Het woord 
van de verkondiger is overigens niet het woord van een willekeurig persoon in de 
aankondiging van de heraut roept God Zelf de mensen bijeen De kerk is het 
antwoord op het woord van God Ze is de door God uit en bijeengeroepen 
gemeenschap ек-κλησια, van hen die het geloof ontvangen hebben in het in 
Jezus definitief aangebroken heil (152) In deze kontext krijgt de uitdrukking 
van Luther betekenis de kerk is creatura verbi (153) De kerk is de congregatie 
fïdelium op grond van de permanente convocatie Dei (154) Jezus' eigen verkon
diging ligt aan de kerkvorming ten grondslag (155), in de verkondiging door de 
kerk leeft hij persoonlijk in de Geest voort en is hij persoonlijk in de Geest 
werkzaam 'de Heer is de Geest' (2 Kor 3, 17) 

Daarom is het ook maar een kleine stap van het woord als oorsprong van de 
kerk naar de Geest als levensbeginsel van de kerk De Geest is immers in het 
woord krachtdadig aanwezig als de aardse nabijheid van de verrezen Heer De 
kerk is het bouwwerk, de tempel van de Geest, het huis van God in de Geest 
(1 Kor 3, 16 w, Ef 2, 22) (156) In deze kontekst is het ook begrijpelijk dat de 
officiële geloofsbelijdenissen, het apostohcum en het Nicaeno-constantinopoh-
tanum, de Geest en de kerk onmiddellijk na elkaar vermelden, hetgeen als volgt 
kan worden verstaan ik geloof in de Geest, zoals die in de kerk heiligend 
werkzaam is (157) De groei in openheid sedert de laatste halve eeuw voor de 
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christologie en de pneumatologie als basis van de ecclesiologie is een verheugende 
ontwikkeling (158). 

Dat het woord en de Geest in het woord de oorsprong vormen van de kerk, is 
van belang voor de vraag waar kerk geschiedt. We kunnen zeggen: kerk gebeurt 
daar, waar verkondiging plaatsvindt. Kerk geschiedt daar, waar twee of drie in de 
naam van Jezus bijeen zijn (Mt. 18, 20) (159). 

Toegepast op de school ka téchese betekent dit, heel in het algemeen ge
sproken: in de eventuele verkondigingsdialoog van leraar en leerlingen en van de 
leerlingen onderling vindt kerkvorming plaats. 

De dienst van de kerk aan het woord 

De spanning tussen verkondiging en kerk omvat behalve de schepping van de 
kerk door het woord, ook de dienst van de kerk aan het woord. 

De verkondiging van het woord vormt een zeer belangrijke taak van de 
kerk (160). Zij berust op de apostelen, de profeten en de leraren, bij hun 
leerlingen en opvolgers, bij de 'επίσκοποι, διάκονοι, πρϊοτάμενοι, πρεσβύτεροι, 
ηγούμενοι, ποιμένες enz. Ze behoort echter niet alleen tot de opdracht van 
hen die een zeker ambt bekleden. Ook zij die 'enkel' krachtens een bepaald 
charisma het woord voeren in de gemeente, dragen bij tot de vervulling van 
de verkondigingsopdracht van de kerk (161). Zij kunnen zelfs betrekkelijk 
anoniem blijven zoals blijkt uit Hand. 11, 19-26(162). 'Allen werden vervuld 
van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods' (Hand. 4, 31; 
cfr. 8, 4). 
De verkondiging van het woord door de kerk is geen mechanisch gebeuren ( 163). 
De kerk moet de historisch-wisselende werking van het woord steeds opnieuw 
voltrekken. Zij is de constituante van de interpretatie- en werkingsgeschiedenis 
van het woord. In deze creatieve overleveringsgeschiedenis speelt zij zowel voor 
de verkondiger als voor de 'hoorder' een belangrijke rol. Beiden ontvangen 
immers het woord vanuit de historische en universele rijkdom van de geschiede
nis van de kerkelijke traditio. Waar het woord in zijn betekenis voor nu wordt 
verkondigd, is de kerk in de bemiddeling van die uitleg aanwezig (164). 

Lokale en universele kerk 

De spanning tussen kerk en verkondiging kan nog worden toegelicht met behulp 
van de begrippen: lokale en universele kerk. 

Het begrip lokale kerk heeft betrekking op het concreet en zichtbaar bijeen
komen van een groep mensen in Jezus' naam in de kracht van het woord en de 
Geest. Volgens het N.T. komt men samen in gewone huizen (Rom. 16,5; 
1 Kor. 16, 19 Fileni. 2) en in stadskerken (1 Tess., 1, 1; 2 Tess. 1, 1; 1 Kor. 1 2; 
2 Kor. 1, 1; Rom. 16, 1; Kol. 4, 16). De term εκκλησία komt dan ook vele 
malen in het meervoud voor (165). Het is van belang op te merken dat de lokale 
kerk volledig kerk is (166). Dit blijkt b.v. hieruit dat de lokale kerk tempel van 
de Geest wordt genoemd (1 Kor. 3, 16) (167) en lichaam van Christus (168). 
Het begrip universele kerk heeft betrekking op de eenheid van allen die over de 
hele wereld verspreid, de algehele gemeenschap van christenen vormen. De uni-
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versele kerk is als zodanig met concreet zichtbaar Ze treedt echter wel in ver
schijning, nl in de lokale kerk Daaraan ontleent de lokale kerk ook haar kerk 
zijn Ze participeert aan de universele kerk, zodanig, dat ze volledig kerk is, 
zonder de volledige kerk te zijn De verhouding tussen de lokale en de universele 
kerk kan men kenschetsen met pars pro toto De universele kerk treedt in de 
lokale kerk exemplarisch in verschijning (169) 
Dit verschijnen van de universele kerk in de lokale kerk krijgt zijn concrete 
uitdrukking in de κοινωνία van de lokale kerk met de andere lokale kerken De 
lokale kerk is daardoor kerk dat ze met de andere lokale kerken een communio 
vormt (1 70) 

De verhouding nu tussen de lokale en universele kerk kan de spanning tussen 
woord en kerk als volgt verduidelijken De uitdrukking 'er is geen kerk zonder 
woord' kan zo worden verstaan dat de kerk, zoals die zichtbaar verschijnt in de 
lokale kerk, haar basis vindt in de verkondiging van het woord Mensen komen 
samen vanwege het woord Gods dat hen wegroept uit hun vertrouwende omge
ving en hen bijeenroept in de gemeenschap met de Heer De uitdrukking 'er is 
geen verkondiging zonder kerk' kan zo worden verstaan dat de verkondiging in 
de lokale kerk haar voedingsbodem vindt in de rijkdom van het woord in de 
universele kerk De verkondiging van het woord in de lokale kerk put haar 
inspiratie mede uit de rijke interpretatie- en werkingsgeschiedenis van het woord 
in de universele kerk, concreet in de gemeenschap van kerken Dit betekent dat 
de kerk van Haarlem en de kerk van Roermond elkaar het woord (zouden 
moeten) bemiddelen, evenals de kerk van Utrecht en die van Lissabon eikaars 
inspiratiebron (zouden moeten) zijn De verkondiging van het woord in de lokale 
kerk behoeft de rijkdom van de steeds wisselende uitleg van het woord, die in de 
gemeenschap van kerken bewaard wordt 

Kerkvorming en schoolkatechese 

Dit alles leidt tot de volgende conclusies m b t de relatie tussen kerkvorming en 
schoolkatechese 

De verkondigingsdialoog m de schoolkatechese houdt een ecclesiale realiteit 
in, voorzover de interpretatie- en werkingsgeschiedenis van het woord van de 
communio van de kerken in het woord van de leraar en/of van de leerlingen 
inspirerend aanwezig is Het gebeuren van de lokale kerk in het kader van de 
schoolkatechese is afhankelijk van de er- en herkenning van het woord van de 
universele kerk als communio door de leraar en/of de leerlingen 

Hieruit leiden wij af dat de godsdienstleraar bij tijd en wijle persoonlijk ge
tuigt van de rijkdom van het woord van de kerkelijke communio Dit veronder
stelt een persoonlijk engagement met de kerk, hetgeen een kritische houding niet 
uit-, maar insluit (171) Dit is niet een tot mets verplichtende wens Het gaat om 
een consequentie die uit de professionele verantwoordelijkheid van de gods
dienstleraar als leraar valt afte leiden Volgens sectie 12 2 vormt de verkondiging 
niet het doel van de schoolkatechese, maar ligt ze wel als intrinsieke tendens in 
de schoolkatechese als schoolkatechese vervat Anders geformuleerd de verkon
diging raakt aan de antropologisch-pedagogische dimensie van het schoolonder-
wijs ze is van betekenis voor de mens die de leerling is en voor diens verhouding 
tot de zin van het leven en van de geschiedenis Om deze reden ligt hier een 
activiteit voor de godsdienstleraar als leraar Zowel onderwijskundige overwe
gingen als theologische inzichten in de verkondiging en in de relatie tussen kerk 
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en verkondiging leiden ons tot een andere conclusie dan die van de leidse gods
dienstpedagoog en theoloog Roest. Deze stelt zich de vraag of de godsdienst
leraar wel christen moet zijn; hij oppert de suggestie dat hij eigenlijk slechts in 
zijn eigen vak moet geloven (172). 

Sectie 13.2 Grondslag en eigenschappen van de kerk 

Deze sectie handelt over de grondslag en eigenschappen van de kerk in relatie tot 
de schoolkatechese. We beginnen met enkele inleidende opmerkingen. 

De keuze van een ecclesiologisch perspectief 

De ecclesiologie als theologische theorie over de kerk is, in vergelijking met 
andere theologische traktaten, van betrekkelijk recente datum. De Patristiek 
noch de Middeleeuwen kennen een systematisch-theologische verhandeling over 
de kerk. Dit betekent niet dat er in.deze perioden geen aandacht aan de kerk is 
besteed. Integendeel, de kerk fungeerde als veronderstelling van vele thema's uit 
de theologie en kwam als zodanig vele malen ter sprake. Bovendien: een aantal 
onderwerpen kreeg speciale aandacht, zoals b.v. kerk en eucharistie, kerk en rijk 
Gods, geloof en kerk, kerk en sacramenten, kerk en ambt, Geest en kerk 
enz. (173). In het algemeen kan men zeggen dat de Patristiek deze ecclesiolo-
gische onderwerpen vanuit een enigszins andere geest benaderde dan de Middel
eeuwen. De Patristiek verstond de kerk vanuit de theologie van de drieëenheid, 
de christologie, de pneumatologie, de eschatologie en vanuit de mystiek. De 
Middeleeuwen is deze benadering niet onbekend. Hugo van Sint Victor en zijn 
school b.v. benutten vele bijbelse beelden en vermengen deze met thema's uit de 
mystiek (174). Daarnaast echter treft men in de Middeleeuwen, т.п. sedert de 
hervormingspogingen van Gregorius VII en zijn opvolgers, ook een meer juri
dische benadering van de kerk aan. De vragen omtrent de macht van de kerk, c.q. 
van de paus t.a.v. staat en samenleving staan hierin centraal, evenals die betref
fende de competentieverhouding tussen paus en bisschoppen. Aanvankelijk be
staan deze twee typen benaderingen naast elkaar, maar geleidelijk krijgt o.a. de 
publiekrechtelijke interpretatie van de kerk de overhand (175). In de Hoog-
scholastiek is dat overigens nog niet het geval. De juridische benadering van de 
kerk is de theologie dan nog niet echt binnengedrongen (176). Pas wanneer de 
ecclesiologische tractaten ontstaan, blijkt de invloed der juristen op de theologie 
van de kerk de overhand te krijgen. De titels van de eerste tractaten geven dit 
duidelijk aan: 'De regimine christiano' van Jacobus van Viterbo, 'De ecclesiastica 
potestate' van Egidius van Rome, 'De potestate regia et papalis' van Johannes 
van Parijs, en 'De potestate papae' van H. Nedellcc (177). Zeer algemeen kan 
men zeggen dat het overwicht van de juridische op de theo-logische benadering 
van de kerk tot de 20e eeuw heeft voortgeduurd. We bedoelen hiermee niet de 
rijke ecclesiologie van Möhler(178) en van b.v. Schrader, Franzelin en 
Scheeben (179) over het hoofd te zien. We moeten echter vaststellen dat hun 
invloed op de 'officiële' schooltheologie niet evenredig is geweest aan de rijkdom 
en de geesteskracht van de ideeën die in deze ecclesiologiën schuil gingen. Pas in 
de laatste decennia is er een meer algemene ontwikkeling op gang gekomen 
— een ontwikkeling die haar wortels zeker ook heeft in het denken van de 
genoemde theologen — die de kerk weer vooral vanuit het heilsplan van de 
drieëne God, de christologie, de pneumatologie en de eschatologie tracht te 
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benaderen Zij sluit hierin aan op het zelfverstaan van de apostolische kerk, zoals 
dat in de bijbel te vinden is en op de Patristiek Vaticanum II kan gelden als een 
eerste officiële samenvatting van deze ontwikkeling (180) In deze studie sluiten 
we ons bij deze ontwikkeling aan 

De keuze van een kerkbeeld 

Het theologisch karakter van de moderne ecclesiologie komt hierin tot uiting dat 
de kerk als mysterie wordt benaderd Dit betekent dat de kerk wordt gezien als 
een historische werkelijkheid, die als zodanig teken en instrument is van Gods 
Zelfmededehng aan de mens (181) 
Het mysteriekarakter van de kerk nu maakt het onmogelijk het wezen van de 
kerk in eén formulering onder woorden te brengen De moderne ecclesiologie 
toont zich dan ook gereserveerd t a v de exclusieve keuze van eén bepaald 
kerkbeeld De kerkbeelden vullen elkaar immers aan, corrigeren en behoeden 
elkaar voor eenzijdigheden (182) In dit opzicht is de Constitutie over de kerk 
van Vaticanum II illustratief Deze vermeldt dat de kerk wordt vergeleken met 
het herdersleven, de landbouw, het bouwwerk, het gezin, de echtelijke vereni
ging (183) Ze wijdt een heel nummer aan de kerk als mystiek lichaam van 
Christus (184) Ze baseert het hele tweede hoofdstuk op de kerk als volk 
Gods (185) 
Omdat het nu eenmaal onmogelijk is alle kerkbeelden tegelijkertijd te beschrij
ven, zullen we ons toch tot één kerkbeeld moeten bepalen, zij het met de 
aantekening dat we de inhoud ervan voortdurend in verband zullen brengen met 
andere kerkbeelden 
Het kerkbeeld dat in onze ecclesiologische uiteenzetting centraal zal staan, is de 
kerk als christengemeenschap 

De kerk als christengemeenschap 

De kerk heeft betrekking op tweeërlei gemeenschap de gemeenschap van 
christenen, alsmede de basis van deze gemeenschap de gemeenschap met Chris
tus en zo met God in de Geest (186) Het kerkbeeld van de christengemeenschap 
bevat daarom behalve een communautair, ook een trmitair-christologisch aspect. 
Het heilshistonsch-eschatologisch karakter van de kerk ligt hierin geïmpli
ceerd (187) 
Wij lichten dit nader toe 

Het kerkbeeld van de christengemeenschap sluit aan bij de wijze waarop 
zowel de apostolische kerk als de kerk der Patristiek zichzelf heeft verstaan Het 
beeld van de kerk als congregano fldelium, dat het centrum van het patristisch 
denken over de kerk heeft gevormd (188), komt immers zakelijk overeen met 
het beeld van de christengemeenschap, zij het dat het laatste beeld de christelijke 
bepaaldheid van de gemeenschap van de kerk meer uitdrukkelijk aangeeft De 
kerk is de gemeenschap van de vrienden van Christus, ze is de gemeenschap 
waarin men elkaar liefheeft, omdat ze zich als gemeenschap door de liefde van 
Christus omgeven weet en omdat ze als gemeenschap Hem liefheeft 

Dit is ook de betekenis van de uitdrukking de kerk is het lichaam van 
Chnstus (189), althans volgens de brief aan de Romeinen en de eerste brief aan 
de Konnthiers (190) De kerk is de tot groep geworden Jezus (191) De band 
tussen de kerk en Christus is zo nauw, dat Christus in de kerk voortleeft 
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Christus is de kerk, hoewel Hij er niet in opgaat De kerk is de belichaming van 
Christus, Christus is het 'wij' van de kerk, hoewel Hij er niet in ondergaat (192) 
Dit laatste komt tot uitdrukking in de lichaam van Christus-theologie in Kol en 
Ef (193) De kerk als communio enerzijds en de kerk als lichaam anderzijds het 
zijn de in de eerste eeuwen geliefde beelden voor het wezen van de kerk de 
broederschap van allen in Christus (194) De leden van de kerkgemeenschap 
worden in het Ν Τ dan ook vaak 'broeders' genoemd Hand 1,15, 2, 29, 3, 17, 
9,30, 10,23, 11, 1, 12, 17, 1 Tess 4, 10, 5,26,Jac 1,2 9,2, 1 14 

Vanwege de toenemende juridische benadering van de kerk in de loop van de 
geschiedenis boet de idee van de kerk als congregatio, als lichaam en als gemeen
schap zeer duidelijk aan importantie in, ook al raakt ze nooit echt in de vergetel
heid (195) De Tübinger Schule plaatst haar weer in het centrum van de aan
dacht de kerk als gemeenschap van het organische leven met Christus (196) 
Daarmee staat de Tübinger Schule m een ontwikkeling van gelovig denken dat m 
het apostohcum haar neerslag vond in de uitdrukking credo sanctam ecclesiam 
cathohcam, sanctorum communionem (197) 

Zoals ge/egd bevat het kerkbeeld van de christengemeenschap niet alleen een 
communautair en een trinitair-chnstologisch aspect — hierin komt dit kerkbeeld 
overeen met dat van de congregatio fidehum en dat van het lichaam van 
Christus —, het bevat ook heilshistorisch-eschatologische implicaties Deze laatste 
echter komen in de kerk als christengemeenschap minder sterk tot uitdrukking 
dan de eerste Niettemin is het mogelijk het heilshistonsch-eschatologisch karak
ter van de kerk te beschrijven in termen van de kerk als christengemeenschap, zij 
het dat daarvoor de verheldering nodig is van twee andere kerkbeelden de kerk 
als volk Gods en de kerk als sacrament 

Het aantrekkelijke van het beeld van de kerk als volk Gods is hierin gelegen 
dat het geworteld is in de verbondsgesthiedems van het joodse volk (198) Het 
duidt er op dat de christengemeenschap die de kerk is, verwikkeld is in het 
dynamisch, heilshistorisch proces dat God met de mensen doormaakt en dat 
gericht is op de beloofde gave van het rijk Gods op het einde van de tijd (199) 
Ook in het beeld van de christengemeenschap ligt dit perspectief geïmpliceerd, 
zeker als het in verband wordt gebracht met het reeds eerder genoemde kerk
beeld van het lichaam van Christus (200) Zoals we reeds hebben opgemerkt is er 
een spanning gelegen in de verhouding tussen Christus en de kerk Van de ene 
kant is er een zekere identiteit tussen Christus en de kerk de kerk is niet alleen 
van Christus, maar ís in zekere zin Christus Vandaar de stem uit Hand 9, 4 
'Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij7 ' , een vers dat door Augustinus vaak 
wordt benut ter illustratie van de persoonlijke tegenwoordigheid van Christus in 
de kerk (201) Van de andere kant echter is er een zekere polariteit tussen 
Christus en de kerk Christus is het hoofd, als oorsprong en doel, een gedachte 
die veelvuldig in Ef en Kol voorkomt Deze spanning is de grond van de bewege-
lijkheid van de kerk, van haar groei en dynamiek, van haar zondigheid, zelf
kritiek en hervorming De brief aan de Efesiers geeft dit duidelijk weer 'maar wij 
zullen ons in liefde aan de waarheid houden en in ieder opzicht naar Hem toe 
groeien die het Hoofd is Christus Van Hem uit voltrekt, samengevoegd en 
samengebonden door allerlei stuttende geledingen, dat is, door de werking die 
ieder deel is toegemeten, het gehele lichaam de lichaamsgroei, tot opbouw van 
zichzelf in liefde' (Ef 4 15-16) (202) Het gaat hier om de groei naar Christus 
toe, van wie de kerk haar wasdom ontvangt (Kol 2, 19) In deze kontekst draagt 
de vermaning om de gemeenschap met Christus en met elkaar te bewaren, een 
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hartstochtelijk karakter (b.v. Fil. 2, 1 w.). Zo kan men zeggen dat het beeld van 
de kerk als christengemeenschap een prikkelende functie vervult: het waar
schuwt tegen gescheidenheid, haat, afgunst en het roept op tot liefde, dialoog, 
verbondenheid (203). 

Deze dynamiek geldt niet alleen voor de kerk, om, wat haar zelf betreft, 
steeds meer te worden wat ze is. Ze geldt ook voor de heilsfunctie van de kerk 
naar buiten. De invoering van het beeld van de kerk als sacrament kan de escha
tologische heilsbetekenis van de kerk nog duidelijker maken. De kerk als sacra
ment bevat een tweetal aspecten (204). Vooreerst: de gemeenschap van de kerk 
verwijst niet alleen naar de totale Christus' gemeenschap van alles in allen in het 
eschaton, maar ze bevat deze gemeenschap reeds inchoatief in zich. Op de 
tweede plaats, en daar gaat het hier om: de gemeenschap van de kerk is de 
concrete verschijning, het stimulerend teken, de verfrissende bron van de ge
meenschap, die krachtens Gods schepping en Christus' belofte in de geschiedenis 
der mensheid besloten ligt. De kerk is bron en teken van wereldgemeenschap: 
'signum levatum in nationes', 'sacramentum mundi'. De kerk is de 'weerspiege
ling van de in Christus verschenen philantropia' (205). De kerk verwerkelijkt 
haar sacramentele wezen wanneer de wereld door haar gefascineerd raakt en in 
zichzelf de kracht ervaart om het kwaad niet met kwaad te vergelden, de vijand 
in openheid tegemoet te treden en de onderdrukte hulp te bieden (206). De kerk 
leeft de gemeenschap van alles in allen concreet vóór. Ze is het morgenlicht op 
de berg dat de aanvang van de dag in het dal aankondigt (207). 

SchooUcatechese en de kerk als christengemeenschap 

De vraag die we nu aan de orde stellen luidt, in welke zin de schoolkatechese 
ruimte biedt voor het gebeuren van de kerk als christengemeenschap. Met het 
oog op het voorafgaande spitsen we deze vraag toe op de grondslag van de kerk, 
welke zich kenmerkt door haarcommunautairen trinitair-christologisch karakter 
alsmede door haar heilshistorisch-eschatologische gerichtheid. 

Wij merken allereerst op dat de kerkvorming in de schoolkatechese een ana
loog karakter bevat. Dit geldt overigens voor alle kerkvorming. Dit blijkt uit de 
verhouding tussen de concrete werkelijkheid van de kerk en de uitdrukking 
daarvan in een bepaald kerkbeeld. Een kerkbeeld is geen exacte weergave van het 
leven van de kerk, maar een ideaaltypische en normatieve beschrijving van de 
kerk. Het ideaaltypische aspect kan men zien als een bundeling van een aantal 
kenmerken en tendensen, zodanig dat een samenhangend beeld ontstaat, waar
door de werkelijkheid, in dit geval van de kerk, systematisch kan worden waarge
nomen. De verschillende elementen van het betreffende kerkbeeld vindt men 
nooit altijd en op dezelfde wijze overal terug. De kerk die men in concreto 
aantreft zal immers altijd bepaalde aspecten meer gewicht geven dan andere, 
sommige centraal stellen en andere verwaarlozen. Bovendien is ze voortdurend in 
beweging (208). Het normatieve aspect heeft betrekking op het feit dat een 
kerkbeeld aangeeft wat de kerk ten diepste ís, c.q. wat de kerk behoort te zijn, 
wil ze werkelijk kerk zijn. M.a.w.: een kerkbeeld is een beschrijving van de kerk 
waarin ook de doelstellingen van de kerk zijn uitgedrukt. Dit houdt in dat het 
waarnemen van het concrete kerkelijke leven met behulp van een kerkbeeld, 
meteen ook de gebrekkigheid, de voorlopigheid, de wenselijkheid van hervor
ming van de kerk in het vizier brengt. Dit betekent: kerk vindt steeds plaats 
voorzover de verschillende aspecten die het betreffende kerkbeeld samenvat, 
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aanwezig zijn. 'Kerk' in absolute zin bestaat niet. 'Kerk' is een limiet-begrip. 
Wij merken vervolgens op dat de verkondiging als dialoog de oorsprong vormt 

van liet kerkgebeuren in de schoolkatechese. Voorzover de verkondiging, welke 
altijd als onderstroom in de schoolkatechese aanwezig is, bij tijd en wijle mani
fest tot uitdrukking komt, in die mate vindt er in de schoolkatechese kerk plaats. 
Dit kan worden toegelicht met het oog op het communautair en trinitair-christo-
logisch karakter van de kerk als christengemeenschap alsmede met het oog op 
haar heilshistorisch-eschatologische gerichtheid. 
Volgens sectie 12.1 is de verkondigingsdialoog het persoonlijk gesprek van men
sen waarin het geheim van hun leven en van de geschiedenis in verband wordt 
gebracht met de God en Vader van Jezus Christus, zodanig, dat de waarheid 
Gods zichzelf onthult. 
In de dialoog van de verkondiging nu vindt communicatie tussen mensen plaats. 
De verkondiging bindt mensen aan elkaar en doet ze aan eikaars leven deel
hebben. Bovendien vindt deze communicatie haar bron in het gezamenlijk toege
sproken worden. Het is God die in Christus door de kracht van de Geest a.h.w. 
door dit gesprek van mensen héén spreekt. Het is Gods woord in de taal van 
mensen. 
Tenslotte blijkt de heilshistorisch-eschatologische gerichtheid van de verkondi
ging hieruit dat de waarheid van de verkondiging een aanstekelijk karakter bevat. 
Wát er gezegd wordt, hoe er gesproken wordt, de diepte van de dialoog en de 
rijkdom die er van afstraalt, kan hen die niet rechtstreeks aan het gesprek deel
nemen, fascineren en inspireren en diepe verlangens in hen wakker roepen. Deze 
heilvolle invloed behoeft niet tot de ruimte van de klas beperkt te blijven. De 
verkondigingsdialoog kan immers leiden tot het ontwikkelen van plannen en het 
houden van acties met het oog op de groei van individu en samenleving in het 
perspectief van eenheid en gemeenschap. Vele malen kan de godsdienstles de 
inspiratiebron zijn van gezamenlijk optreden naar buiten ten bate van b.v. ont
wikkelingssamenwerking, buitenlandse gastarbeiders, milieubeheer en de leniging 
van de woningnood. 
Dit behoeft niet in tegenspraak te zijn met een theorie van katechetische leer
planontwikkeling die de vorming van het denken en die van actieve openheid als 
de doeleinden van de schoolkatechese bepaalt. In dit verband zij gewezen op een 
tweetal aspecten. Vooreerst: inspiratie tot het bedenken en tot het uitvoeren van 
sociale akties vormt niet het doel van de schoolkatechese, maar ligt als tendens 
intrinsiek in de schoolkatechese vervat. De vertegenwoordigers van de opvatting 
van de schoolkatechese als levensprakticum zien dit al te vaak over het hoofd. 
Op de tweede plaats: de schoolkatechese kan fungeren als de inspiratiebron van 
sociale akties, maar niet als de werkplaats van de gedetailleerde planning, c.q. de 
uitvoering ervan. De godsdienstleraar zal daarvoor buiten de lestijden voldoende 
ruimte kunnen vinden. 

De eigenschappen van de kerk als christengemeenschap 

Het symbolum Nicaeno-constantinopolitanum kent aan de kerk vier eigen
schappen toe: eenheid, katholiciteit, heiligheid en apostoliciteit. Alvorens deze 
vier eigenschappen te bespreken en aan te geven hoe ze de kerkvorming in de 
schoolkatechese bepalen, laten we een opmerking voorafgaan over de draag
wijdte van deze vier eigenschappen in het algemeen. 

In de Patristiek en in de Middeleeuwen fungeren de genoemde eigenschappen 
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als kwalifikaties van de kerk Ze geven bepaalde dimensies van de kerk aan Met 
de apologetiek van de Contrareformatie gaat dit veranderen ze krijgen dan de 
functie van distinctieven Dit betekent dat ze worden gebruikt als entena om de 
ware van de valse kerk(en) te onderscheiden Het gevolg daarvan is dat ze aan 
rijkdom inboeten en worden ingeperkt tot wat a h w met de zintuigen valt waar 
te nemen De institutionele zijde van de vier eigenschappen komt daarmee sterk 
op de voorgrond te staan De ware kerk is b ν die kerk die zfchtbaar een is in 
belijdenis, liturgie, kerkorde, theologie enz Dit leidde tot een strakke uniformi
teit De eenheid als geestelijke grootheid, de eenheid in de Heer en in de Geest, 
verdwijnt daarmee naar de achtergrond Het is niet verwonderlijk dat er in deze 
sfeer pogingen ontstaan om de entena zo scherp te formuleren, dat het aantal 
van vier noodzakelijk moet worden overschreden Zo somt Bellarminus 15 'notae 
ecclesiae' op en Bozio 100 (209) Wanneer wij nu de vier eigenschappen van de 
kerk gaan bespreken, doen we dat met in de zin van de contrareformatonsche 
apologetiek Wij vatten de eenheid, katholiciteit, heiligheid en apostohciteit van 
de kerk op als aspecten van de kerk die als histonsch-zichtbare werkelijkheid 
teken en instrument is van Gods Zelfmededeling aan de mens (210) Zij fungeren 
niet als distinctieven, maar als uitdrukkingen van dimensies van de kerk, die 
elkaar aanvullen en in elkaar overlopen (211) 

De eenheid van de kerk 

Het is opmerkelijk dat de uitdrukking 'de ene kerk' met voorkomt in het Ν Τ 
Het zou als een pleonasme zijn aangevoeld (212) Des te sterker is de vanzelf
sprekendheid waarmee de eenheid van de kerk beschreven en bepleit wordt 
1 Kor 1, 1-3, Gal 3, 27 w, Rom 12, 3 8, Hand 2, 42, Joh 10, 16, 17, 20-26, 
Ef 4, 1-6 en vele andere plaatsen (213) De eenheid is zo onafscheidelijk met de 
kerk verbonden, dat men kan zeggen dat de kerk aan veideeldheid ten onder zou 
gaan(cfr Mt 12, 25) (214) 
De vraag waarin de eenheid van de kerk gelegen is, is niet zonder meer met een 
verwijzing naar een zintuigelijk waarneembare realiteit te beantwoorden Voor 
sommigen vormt dit een reden om de eenheid in het eschaton te situeren of om 
de eenheid als een volkomen onzichtbare aangelegenheid te interpreteren Zon
der de eschatologische dimensie van de eenheid van de kerk te verontachtzamen, 
menen wij dat deze eenheid met een louter onzichtbare werkelijkheid is, maar 
een geestelijke werkelijkheid die zich in tijd en ruimte manifesteert, als gave én 
opgave Dit wil enerzijds zeggen dat de eenheid van de kerk haar grondslag niet 
vindt in de saamhorigheid of organisatie van mensen onderling, maar in de 
roeping van God in Chnstus door de Geest 'Beijvert u de eenheid des Geestes te 
behouden door de band van de vrede eén lichaam, zoals ook Gij geroepen zijt 
tot een en dezelfde hoop waarvoor Uw roeping borg staat Een Heer, een geloof, 
een doop Een God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en ш 
allen' (Ef 4, 3-6, cfr Gal 3, 27 w) (215) Anderzijds vormt de eenheid ook een 
opgave van de kerk Verbreekt men de eenheid, dan zondigt men tegen God, 
slaat men Christus zelf met wonden, valt men ten prooi aan satanische machten 
De verdeeldheid in de kerk van Korinthe doet Paulus de vraag stellen 'Is Chris
tus dan in stukken verdeeld'' ' ( 1 Kor 1, 13) (216) 

Deze eenheid sluit pluriformiteit niet uit Juist omdat de eenheid van de kerk 
haar basis vindt in de roeping van God in Chnstus door de Geest, is het univer
sele karakter van de eenheid gewaarborgd Universaliteit houdt niet alleen geo-
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grafische uitgebreidheid in, maar ook en vooral de mogelijkheid dat ieder 
persoon, iedere groep, iedere streek, ieder volk op zijn manier aan de gemeen
schap van de kerk participeert Juist omdat de eenheid a.h.w. van zo hoog komt, 
kan ze veel en veel verschillen omvatten (217). De eenheid van de kerk bestaat 
hierin dat allen mét hun onderlinge verschillen in geloofsbeleving, liturgie, kerk
orde, spiritualiteit, theologie enz bijeen willen blijven behoren. Het is de door 
Christus geïnspireerde wil om bij elkaar te zijn Eenheid van de kerk betekent 
communicatie, communicatie op de grondslag van het ene heilshandelen Gods in 
Christus door de Geest, dat in de kerk in verschijning treedt (218). 

De eenheid van de kerk en de schoolkatechese 

Toegepast op de schoolkatechese betekent dit het volgende Voorzover de dia
loog van de verkondiging in de schoolkatechese plaatsvindt, schept zij eenheid 
Het is een eenheid welke gedragen wordt door het spreken Gods in Christus Ze 
komt tot uitdrukking in het gevoelen dat er een méér is dat leraar en leerlingen 
vormt tot één geheel Ze doet een groepscohesie ontstaan, waarvan de grondslag 
in zekere zin boven de eigen mogelijkheden van de groep uitstijgt Ze komt ook 
tot uitdrukking in de pogingen de groepseenheid te waarborgen en haar voor 
mogelijke aanslagen van binnenuit of van buitenaf te behoeden. Ze komt ten
slotte tot uitdrukking in de wil tot communicatie, ook met hen die anders 
denken 

De katholiciteit van de kerk 

De tweede eigenschap van de kerk, de katholiciteit, is nauw met de eenheid van 
de kerk verbonden De betekenis van het woord 'katholiek' is echter moeilijker 
te achterhalen dan die van het woord 'één' De reden daarvan is dat 'de katho
lieke kerk', die evenmin als 'de ene kerk' als uitdrukking in het Ν Τ voor
komt (219), in de loop van de geschiedenis vele interpretaties heeft doorge
maakt (220) De oorspronkelijke betekenis van 'katholieke kerk' heeft betrek
king op de universele t.o. de lokale kerk Kung noemt deze de ecclesiologische 
interpretatie van het woord katholiek Men vindt haar reeds bi] Ignatius van 
Antiochie. Vanaf de derde eeuw gaat katholiek de betekenis krijgen van 'waar', 
'orthodox' t o de verschillende sectansche kerken. De katholieke kerk is de kerk 
die de continuïteit met de apostolische kerk heeft bewaard De uitbreiding van 
de kerk over het romeinse rijk en later tot over de grenzen van het romeinse rijk 
had een derde betekenis tot gevolg de geografische uitgebreidheid van de kerk, 
waarmee een vierde interpretatie samenhangt de numerieke uitgebreidheid van 
de kerk. De apologetiek der Contrareformatie brengt een vijfde betekenis voort. 
de katholieke kerk is de kerk die de oudste is, die via de verschillende schakels 
van de traditie terug gaat op de apostelen Men zou het de historische katholici
teit kunnen noemen. De zesde betekenis brengt men in verband met de zgn. 
'plcromateksten' van het N.T. De katholiciteit van de kerk houdt in dat de 
volheid van Christus in de kerk is ingegaan Het is de pleroma-katholiciteit, 
waarvan Kung zegt dat er historisch geen enkel argument voor aan te halen 
valt (221) Uit dit korte overzicht blijkt wel dat er verwantschap bestaat tussen 
eenheid en katholiciteit Katholiciteit heeft immers met totaliteit te maken, met 
omvattendheid Nu kan men twee dimensies in deze universaliteit onderscheiden, 
een kwantitatieve en een kwalitatieve (222), of, met andere woorden, een exten-
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sieve en een intensieve universaliteit (223). Bij de eerste gaat het om totaliteit in 
de breedte, bij de tweede om totaliteit in de diepte. De totaliteit in de breedte 
sluit goed aan bij de oorspronkelijke betekenis van de katholiciteit, ni de univer
saliteit van de kerk als de communio van de lokale kerken. Zij vormt de basis van 
het apostolaat van de kerk de verkondiging van het woord in zoveel mogelijk 
landen, aan zoveel mogelijk mensen Katholiciteit in de diepte, kwalitatieve 
katholiciteit houdt in dat de kerk aan ¿ichzelf gelijk blijft, ook wanneer ze diep 
in de verschillende culturen, zeden, gewoonten, manieren van denken en voelen 
ingaat. Katholiek is de kerk wanneer ze haar identiteit bewaart en tegelijk inten
sief aan het leven participeert van de individuele personen, groepen en volken die 
van de kerk deel uit maken. Katholiciteit in de diepte bevat de spanning van 
continuïteit en pluriformiteit Het ingaan van de kerk in de wisselende 'Sitz im 
Leben' vergt het geloof in de incarnatie (224). 

Dit onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve katholiciteit doet recht 
aan de verschillende interpretaties van de katholiciteit van de kerk die boven zijn 
genoemd, met uitzondering van de zgn. historische en de pleroma-katholicitcit. 
De historische katholiciteit behoeft geen speciale vermelding daar ze vervat is in 
het aspect van continuïteit dat we met de kwalitatieve katholiciteit in verband 
hebben gebracht. Bovendien komt het aan de orde in het kader van de apostohci-
teit van de kerk. De inhoud van de pleroma-katholiciteit komt ter sprake in het 
kader van de heiligheid van de kerk. 

De katholiciteit van de kerk en de schoolkatechese 

Het verband tussen de kwantitatieve katholiciteit van de kerk en de school
katechese is reeds verschillende malen vermeld. We herinneren aan de verhouding 
tussen de lokale en de universele kerk, alsmede aan de eenheid van de kerk. 

De kwalitatieve katholiciteit duidt op een betrekkelijk nieuw aspect, zij het 
dat het reeds in het kader van de eenheid van de kerk terloops is aangestipt. 
Kwalitatieve katholiciteit in de schoolkatechese heeft betrekking op het feit dat 
leraar en leerlingen aan de verkondigingsdialoog deelnemen in een geest van 
positieve tolerantie, d.w.z. in een geest van respect en zorg voor de visie van de 
ander en voor die van zichzelf. Katholiciteit betekent dat men zich openstelt 
voor elkaar, zoals eertijds op het apostelconcihc van Jeruzalem (225), juist 
wanneer onderlinge verschillen samenhangen met milieu, opvoeding, aanleg en 
bekwaamheden, persoonlijkheidsstructuur enz. Katholiciteit is in tegenspraak 
met sectevorming 
Uit dit alles blijkt dat eenheid en katholiciteit nauw samenhangen. Het onder
scheid tussen beide is een kwestie van accent. De eenheid van de kerk duidt 
vooral op het commumo-karakter van de kerk, gegrond in de roeping van God in 
Jezus Christus door de Geest De katholiciteit van de kerk duidt vooral op het 
commumo-karakter van de kerk, met speciale aandacht voor onderlinge ver
scheidenheid en de openheid en het respect daarvoor. 

De heiligheid van de kerk 

Evenmin als 'de ene kerk' en 'de katholieke kerk' kent het N.T. de uitdrukking 
'de heilige kerk'. Niettemin, evenals dat bij de vorige twee eigenschappen het 
geval is, treft men de werkelijkheid van de heiligheid van de kerk vaak aan. De 
gelovigen worden 'heiligen' genoemd (2 Kor. 1,1, Ef 1,1; Kol. 1,2), de 
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'geheiligden in Christus Jezus' (1 Kor. 1, 2; Fil. 1,1); zij zijn door roeping ge
heiligd (Rom. 1, 7). 'Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, opdat gij de roemruchte daden 
zoudt verkondigen van Hem die U uit de duisternis heeft geroepen tot zijn 
wonderbaar licht' (1 Petr. 2, 9) (226). Uit deze en andere teksten blijkt dat de 
heiligheid niet als een bezit van de gelovigen wordt gezien, maar als een gave die 
ze geschonken krijgen, waartoe ze geroepen, uitverkoren worden. Het is Gód die 
de mens in Christus door de Geest heilig máákt: de mens wordt geheiligd. 'De 
God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al' (1 Tess. 5, 23) (227). Zo is 
de heiligheid van de kerk evenmin een zelf verworven hoedanigheid van de kerk, 
maar een gave van de Geest, die heiligend in haar woont (228). Dit is de beteke
nis van het 'credo in spiritum sanctum . . . sanctam ccclesiam' (229). De heilig
heid van de kerk is op de eerste plaats dan ook geen ethische heiligheid en nog 
minder 'wcrk-heiligheid', maar de uitverkiezing Gods die inhoudt dat zij tempel 
van de Geest is. Hiermee wordt ieder ecclesiologisch narcisme (230), waarvan 
ook Vaticanum II niet volledig valt vrij te pleiten (231), als ecclesiologische zelf-
vervreemding aan de kaak gesteld. Het gaat de kerk niet om haarzelf. Het gaat de 
kerk om de 'zaak van Jezus Christus', om de verkondiging van God als de zin van 
de geschiedenis, om het wekken en het voeden van het geloof in en de hoop op 
het koninkrijk Gods als de voltooiing van alles in allen. De kerk bezit in de 
strikte zin van het woord dan ook geen 'zelf-verstaan' (232), maar een gelovig 
verstaan, dat gericht is op God in Christus door de Geest en op de wereld. Het 
wezen van de kerk is dat zij zichzelf overstijgt, in openheid voor God in Christus 
en voor de wereld (233). 

Dit betekent niet dat er geen zonde is in de kerk. De kerk is niet alleen een 
gemeenschap van heiligen (communio sanctorum), maar ook van zondaars. In de 
kerk vertoeven vissen van allerlei soort (Mt. 13,47), ze bevat kaf en koren 
(Mt. 3, 12), gasten die wel en gasten die niet voor de bruiloft gekleed zijn 
(Mt. 22, 10-11) (234). De idee van de zondaars in de kerk is in de Patristiek 
algemeen aanvaard en speelt er een belangrijke, levendige rol. De kerk is een 
ecclesia mixta (235). Iedere keer opnieuw moet deze stelling worden herhaald, 
wanneer hervormingsbewegingen van bepaalde zijde, in hun vaak oprecht en 
gerechtvaardigd protest tegen wantoestanden in de kerk, zo ver gaan dat ze de 
kerk tot een geestelijke gemeenschap van gepredestineerden reduceren: b.v. de 
Katharen, Wyclif, Jan Hus en de Wederdopers (236). Dat heiligheid en zondig
heid maar moeilijk in een ecclesiologisch evenwicht te brengen zijn, blijkt b.v. uit 
het feit dat de Scholastiek der 12e eeuw geen helder antwoord weet te ver
schaffen op de vraag of zondaars nog tot de kerk behoren (237). In de Laat-
scholastiek en in de restauratie-theologie van de Contrareformatie verdwijnt de 
idee van de zonde in de kerk bijna geheel uit de aandacht. De kerk is een 
triomferende kerk die voor alles wijst op de heiligheid van haar intuïties, van 
haar cultus, haar leer, haar martelaren en heiligen en op haar zegenrijke invloed 
op de cultuur en de samenleving (239). Desondanks blijft het dogma omtrent het 
kerkelijk lidmaatschap van de zondaren dat op het concilie van Konstanz (1414) 
is geformuleerd, hoewel tamelijk geïsoleerd, tot het depositum fidei behoren en 
wordt het als zodanig ook in de theologie geleerd: de zondaar blijft lid van de 
kerk, tenzij hij het geloof verloren heeft (240). Hoewel Vaticanum II niet recht
streeks ingaat op de problematiek van het behoren van de zondaar tot de 
kerk (241), bevatten haar documenten wel een gedachte die, toegepast op deze 
problematiek, tot een zekere nuancering kan bijdragen. 'Doch geen mens wordt 
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gered, die hoewel hij bij de kerk is ingelijfd, in de liefde niet volhardt en in de 
schoot van de Kerk wel 'met zijn lichaam' maar niet 'met zijn hart' aanwezig 
blijft' (242). Dit betekent dat de zondaar die gelooft niet op gelijke wijze tot de 
kerk behoort als hij die zich met geheel zijn persoon engageert. Niettemin be
paalt hij als lid van de kerk de 'kwaliteit van de kerk' mee (243). 

Het signaleren van zonde in de kerk, is niet hetzelfde als het spreken over de 
zonde van de kerk, over de zondige kerk. Dat gaat een stap verder; een stap ook 
die verder gaat dan de vaststelling dat ook hiërarchische personen zondaren 
(kunnen) zijn, daarom in geringere mate tot de kerk behoren, en vanwege hun 
positie in de kerk, de kerk juist des te meer ten nadele kunnen beïn
vloeden (244). De kerk is in feite nooit verder gekomen dan de belijdenis van de 
zondigheid van (hiërarchische) individuele personen. Dit is overigens wel begrij
pelijk. Op deze manier kon men de zondigheid in de kerk een plaats geven en 
tegelijk beweren dat de kerk als zodanig heilig is (245). 

Toch is de zondeloosheid van de kerk moeilijk vol te houden. Dit blijkt 
duidelijk wanneer men de geschiedenis en de actuele zelfverwerkelijking van de 
kerk als gemeenschap van plaatselijke kerken nader beschouwt. Plaatselijke 
kerken hebben fouten gemaakt in het verleden en maken ze nog. Het zijn vaak 
fouten die de zuiverheid van het evangelie niet alleen in gevaar brengen, maar 
haar ook aantasten. ledere keer wanneer de kerk zich identificeert met de mach
ten van deze wereld en het nalaat zich vanuit evangelische inspiratie kritisch op 
te stellen tegenover onrecht en vervreemding, verzaakt ze aan haar taak (246). 
Congar vermeldt twee soorten van bekoringen waaraan de kerk voortdurend 
blootstaat: de bekoring van het farizei'sme en de bekoring van de synagoge (247). 
De eerste houdt in de verwisseling van doel en middel. Deze kwam b.v. tot 
uitdrukking in de zgn. gregoriaanse hervorming, welke aanvankelijk was bedoeld 
als een strijd voor de onafhankelijkheid van de kerk t.o.v. de samenleving, maar 
uitliep op een machtsstrijd tussen de wereldlijke vorsten en de paus die in de 
loop van de geschiedenis niet zelden ten voordele van de laatste werd be
slecht (248). De tweede bekoring, die van de synagoge, houdt in de verabsolute
ring van bepaalde historisch ontwikkelde vormen en de onmacht tot ver
nieuwing (249). 

Dat de gedachte van de 'ecclesia, simul Justus et peccator' (250) niet helemaal 
vreemd is aan Vaticanum II blijkt wel uit de zinsnede waarin vermeld staat dat 
de kerk is 'sancta simul et semper purificanda' (251). 'Subject voor zulk een 
vernieuwing en zuivering van zichzelf kan de kerk echter niet zijn, indien ze niet 
in zekere zin tevoren ook subject van zonde en schuld geweest is of nog is' (252). 
Dit betekent dat God in Christus niet alleen heiligend a.h.w. achter de kerk staat, 
maar haar ook vooruit gaat (253), haar opwekt uit haar zondigheid op te staan 
en haar 'heilige' roeping te volgen. 

De heiligheid en zondigheid zijn nu als volgt met elkaar in verband te brengen. 
Zoals gezegd: de heiligheid is geen kwaliteit die de kerk aan zichzelf te danken 
heeft, ze is een gave. Bovendien: ze is een gave waarvan de volledige realisering, 
de voltooiing nog in het verschiet ligt. De heiligheid van de kerk is de belofte van 
Godswege dat de kerk nooit definitief van Gods bedoeling met haar zal afwijken. 
Het is een belofte, geen garantie. Dit betekent dat de kerk zélf deze belofte als 
opgave historisch zal moeten waarmaken. De heiligheid van de kerk is vanuit 
God gezien, de toezegging van haar onvergankelijkheid, zij is, vanuit de kerk 
gezien, de basis van de gegronde verwachting dat haar steeds hernieuwde poging 
om aan haar heilige roeping te beantwoorden, de eschatologische voltooiing 
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naderbij brengt Concreet betekent dit dat de kerk zich voortdurend geroepen 
weet tot kritische zelfbezinning, tot hernieuwing en hervormmg De heiligheid 
van de kerk betekent God geeft de kerk zichzelf te zuiveren. God geeft de kerk 
zichzelf voortdurend onder de kritiek van de belofte te stellen (254) 

De heiligheid van de kerk en de schoolkatechcsc 

Toegepast op de schoolkatcchese houdt dit het volgende in De verkondigende 
communicatie in de schoolkatcchese werkt kerkvormend voorzover leraar en 
leerlingen zich als groep weten aangesproken door het woord van God en zich als 
groep gericht weten op het heil van de wereld Heiligheid wijst immers op een 
tweezijdige openheid voor God in Christus en voor de gemeenschap der mensen 
De spanning tussen heiligheid en zondigheid komt tot uitdrukking in zelfkritiek, 
dwz in kritiek die voortkomt uit engagement met de kerk Zelfkritiek is 
immers de historische verschijning van de belofte van de heiligheid van de kerk 

De apostohciteit van de kerk 

De term 'apostolische kerk' komt in het NT evenmin voor Zij verschijnt voor 
het eerst in de Patristiek, en wel bij Ignatius van Antiochie (255) De werkelijk
heid echter die ermee wordt uitgedrukt, treft men in het Ν Τ zeer vaak aan Het 
belang van de term is hierin gelegen dat de kerk niet alleen gerelateerd wordt aan 
de trinitair-chnstologische inwoning van de Geest, hetgeen vooral in de heiligheid 
van de kerk verwoord wordt, maar ook aan de eerste gemeenten waarvan de 
apostelen de grondleggers zijn 'Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en bijwoners 
meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op 
het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus 
zelf is, die het hele bouwwerk in /ijn voegen houdt' (Ff 2, 19-21) br is in het 
Ν Τ geen sprake van concurrentie tussen de gave Gods in Christus die de kerk is 
en het aandeel van de apostelen Zo kan Paulus zeggen 'Zijt gij niet mijn werk m 
de Heer'' (1 Kor 9, 0(256) 

De apostohciteit van de kerk heeft betrekking op de continuïteit van de kerk 
door de eeuwen heen Zij wordt sedert de 16e eeuw op drie vragen toegespitst 
1 is de betreffende kerk de ware kerk, in die zin dat ze door Christus zelf is 
gesticht, 2 is de betreffende kerk in het bezit van dezelfde leer als de aposto
lische kerk, 3 vindt de betreffende kerk haar grondslag in de ononderbroken 
keten van ambtsdragers als opvolgers van de apostelen9 Vooral sedert de 
18e eeuw krijgt de behandeling van deze vragen een apologetische en overwegend 
juridische kleur, waardoor m η de derde vraag betreffende de zgn materiele 
apostolische successie de meeste aandacht knjgt Uiteraard speelt de 'succcssio 
romana' en de communio van de ambtsdragers met de 'heilige stoel' hierin een 
belangrijke rol (257). 

In de moderne ecclesiologie wordt gewezen op de formulering van het 
Nicaeno-Constantinopohtanum credo ecclesiam apostohcam M a w het gaat 
met om de successie van het ambt, maar om die van de kerk Daarmee wordt de 
vraag betreffende het ambt niet buitengesloten, maar in een groter kader ge
plaatst (258) Kung is van mening dat de apostohciteit van de kerk betrekking 
heeft op twee vragen Op de eerste plaats is de kerk in overeenstemming met het 
apostolisch getuigenis, d w z met het getuigenis omtrent Gods heilshandelen in 
Christus, zoals dat zijn neerslag gevonden heeft in de bijbeP Op de tweede 

164 



plaats: is de kerk in overeenstemming met de apostolische dienst, d.w.z. met 
dienst aan de Heer, aan de kerk zelf als christengemeenschap en aan de wereld? 
(259). De uitoefening van deze dienst kan op velerlei wijze geschieden. Ieder 
christen heeft hier zijn eigen opdracht. Deze vindt zijn grondslag in de aan allen 
geschonken charisma's. Van deze charisma's is het ambt er slechts één, zij het dat 
het een voor de kerk wezenlijk charisma is en van een eigen hoedanigheid. Het 
gaat in de kerk dus om een successie van geloof en om een successie van dienst. 
De successie van het ambt vindt in dít kader haar eigen secundaire, doch wezen
lijke plaats. Dit betekent dat de apostoliciteit in gene dele exclusief aan de 
kerkelijke institutie vastgeklonken zit. De Geest van God en de Geest van Chris
tus die de basis vormt van de continuïteit van de kerk ondergaat dus geen 
'pneumatische mechanisatie', als zou de materiële keten van de ambtelijke opvol
ging de enige of zelfs de belangrijkste voorwaarde voor de apostoliciteit zijn. Het 
gaat om overeenstemming in woord en dienst en dáárin om het ambt (260). 

De apostoliciteit van de kerk en de schoolkatechese 

Toegepast op de schoolkatechese betekent dit het volgende. Naargelang de ver
kondigingsdialoog in de schoolkatechese zakelijk overeenstemt met het getuige
nis van de apostolische kerk en vervolgens tot de dienstbaarheid aan de Heer, aan 
de wereld en aan de opbouw van de kerk inspireert, kan men zeggen dat er kerk 
plaatsvindt naar het aspect van de apostoliciteit. De continuïteit met het geloofs
getuigenis van de apostolische kerk vindt haar criterium in de band met de bijbel. 
De drieledige dienstbaarheid is reeds besproken in het kader van de eenheid en 
de heiligheid van de kerk. Het ambtelijk aspect van de apostoliciteit komt in 
sectie 13.4 aan de orde. 

Ter afsluiting van deze sectie zij behalve op het analoge karakter van de kerk als 
christengemeenschap ook gewezen op het analoge karakter van de eenheid, 
katholiciteit, heiligheid en apostoliciteit van de kerk. Ze vormen de ideaal
typische en normatieve beschrijving van verschillende dimensies van de kerk. 
Hieruit volgt dat kerkvorming in de schoolkatechese plaatsvindt volgens een 
continuum, waarvan de extremen zijn: latent-manifest, of: potentieel-actueel. 

Sectie 13.3 Kerkelijk lidmaatschap, kerkelijke verbondenheid en kerkvorming 

Deze sectie heeft betrekking op de stelling dat kerkvorming alleen plaatsvindt 
wanneer de personen, om wie het gaat, lid van de kerk zijn. De betekenis van 
deze stelling is afhankelijk van de draagwijdte van het lidmaatschap van de kerk. 
Wij menen de stelling te moeten afwijzen wanneer ze gebaseerd is op een twee
deling van leden en niet-leden. Wij menen haar te kunnen accepteren wanneer er 
sprake is van gradaties in het kerkelijk lidmaatschap. Het zal duidelijk zijn dat de 
stelling van grote invloed is op de ecclesiologische interpretatie van de school
katechese die we in deze paragraaf voorstaan. 
Allereerst komt de bepaling ter sprake van het kerkelijk lidmaatschap door 
de kerk vóór Vaticanum II. Vervolgens wordt door een beschrijving van enkele 
aspecten van het lidmaatschap aangetoond dat een simpele tweedeling in leden 
en niet-leden niet volstaat en onrecht doet aan het rijk geschakeerde leven 
van de kerk. Daarna volgt een ontleding van de ecclesiologische implicaties 
van het kerkelijk lidmaatschap en tenslotte een bespreking van de verhou-
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ding tussen kerkelijk lidmaatschap, kerkvorming en schoolkatechese 

De bepaling van het kerkelijk lidmaatschap door de kerk voor Vaticanum II 

Volgens het canoniek recht is het lidmaatschap van de kerk gebaseerd op de 
doop (261) Tegenover deze stelling, die teruggaat op een langdurige canonieke 
traditie, vmdt men in de encycliek 'Mystici corporis' van 29 juni 1943 een om
schrijving van de entena van het kerkelijk lidmaatschap die verder gaat met de 
doop alleen bepaalt of iemand werkelijk (reapse) lid van de kerk is, maar ook de 
belijdenis van het ware geloof en tenslotte de band met de kerkgemeenschap en 
haar leiding (262) De encycliek die hiermee een apologetische traditie voort
zet (263), sluit op deze wijze het werkelijk kerkelijk lidmaatschap van niet-
katholieke christenen uit Verwonderlijk is dit niet, daar de encycliek op dit punt 
voortbouwt op de ecclesiologie van de Contrareformatie, die haar aandacht voor
al richtte op de zichtbare aspecten van de kerk en het kerkelijk lidmaatschap en 
daarmee aan jundiserende en apologetische tendensen voedsel gaf (264) In de 
geest van de encycliek moet men zeggen dat de kerk slechts twee soorten mensen 
kent werkelijke leden en met-leden Werkelijke leden zijn door de uiterlijk 
waarneembare professio fidei, de doop, de band met de kerk en het kerkelijk 
bestuur in de kerk ingelijfd De anderen - gedoopt of niet gedoopt, men maakt 
geen onderscheid zijn slechts door een onbewust verlangen gericht op het 
mystieke lichaam dat de zichtbare katholieke kerk is (265) De uiterste conse
quentie van deze leer wordt echter niet getrokken De toepassing van het 
adagium van Cypnanus 'extra ecclesia nulla salus' op de heilsmogelijkheid van 
met-katholieken wordt immers afgewezen Ook al zijn de 'anderen' geen lid van 
de kerk, toch betekent dit niet dat zij van de goddelijke heilsgenade verstoken 
zijn, tenminste wanneer zij een onbewust verlangen naar de kerk tentoon
spreiden ofwel althans in volkomen onwetendheid hun eigen opvattingen blijven 
aanhangen (266) 

De onhoudbaarheid van de tweedeling in leden en met-leden 

De tweedeling in leden en met-leden is onhoudbaar, omdat ze onrecht doet aan 
de levende werkelijkheid van de kerk (267) Dit kan worden aangetoond door op 
een aantal aspecten van deze tweedeling nader m te gaan, t w de gradaties 
binnen de groep van de zgn met-leden, het lidmaatschap in statu nascendi en het 
partiele karakter van het lidmaatschap 

We beginnen met de groep van de zgn met leden Bij de bestudering van de 
teksten van Vaticanum II valt onmiddellijk op dat men de zgn leden en met-
leden niet zonder meer tegenover elkaar kan stellen Vaticanum II laat zich niet 
in een zwart wit schema vangen op dit punt 

Vooreerst de plaats van de katechumenen in de kerk De katechumeen is op 
de toetreding van de kerk gericht, hij bereidt zich op deze toetreding voor Hij 
wordt dan ook geacht in communio met de kerk te leven Hij behoort tot de 
gemeenschap van de kerk de moeder die de kerk is, omhelst hem reeds als haar 
kind (268) 'uiterlijk zijn ze (de katechumenen sehr ) niet door de 'poort' van 
het doopsel gegaan, maar in feite zijn ze al in zekere zin 'binnen" (269) De 
vaders noemen de katechumenen dan ook reeds 'christenen' (270) 

Vervolgens de andere christenen In de Constitutie over de kerk heet het dat 
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de kerk zich met hen verbonden voelt (coniunctam)(271), in het Decreet over 
het oecuménisme wordt gezegd dat zij in een overigens niet volkomen gemeen
schap (communione, etsi non perfecta) met de kerk leven (272). Zij worden 
'onze gescheiden bróeders(! )' genoemd en 'zonen en dochters van de kerk' die 
haar door het doopsel toebehoren (273). Butler gaat in de geest van Vatica-
num II een stap verder en meent te kunnen zeggen dat de gedoopte leden van 
niet-katholieke kerken wel niet volledig, maar wel fundamenteel lid van de kerk 
zijn. Zo stelt hij eveneens t.a.v. de niet-katholieke kerken dat ze wel niet volle
dig, maar wel fundamenteel kerk zijn. Hij sluit hiermee enigszins aan bij het 
spraakgebruik van Vaticanum II terzake van het onderscheid tussen 'gemeen
schap' en 'volmaakte gemeenschap' (274). Een niet-katholieke kerk is z.i. ook 
dan fundamenteel kerk, wanneer ze in gebreke is t.a.v. de ambtelijke successie en 
de viering der eucharistie. Het doopsel en de verkondiging van het woord zijn 
immers wel aanwezig en vormen voldoende basis voor 'fundamenteel kerk en 
kerklid-zijn* (275). 

Op de derde plaats: zij die het apostolisch geloofsgetuigenis niet aanvaarden, 
allereerst de joden, dan de islamieten, vervolgens de aanhangers van de andere 
godsdiensten en ook zij die (nog) niet zijn toegekomen aan de erkenning van 
God, zij allen worden in deze volgorde door Vaticanum II in een zekere verbon
denheid met de kerk gezien. Zij staan op de kerk gericht. Wat zij aan waarheid en 
waarde erkennen, kan als een voorbereiding gezien worden op het evangelie, tot 
de bediening waarvan de kerk zichzelf geroepen weet (276). God deelt Zichzelf 
immers in zijn woord, dat Christus is, aan álle mensen mee. In ieder van hen kan 
men een element, een spoor van de kerk terugvinden. De argumentatie hiervoor 
levert de idee van de kerk als sacrament. De kerk is de explicitering én kritische 
voltooiing van de godsdienstigheid die vaak anoniem in de wereld aanwezig is. De 
kerk is uitdrukking van en inspiratiebron voor het vaak onbewuste heilsverlangen 
dat in de mensheid leeft (277). Zo kan men zeggen dat de kerk latent aanwezig is 
in alle mogelijke verbanden waarin mensen op zoek zijn naar waarheid en liefde: 
niet alleen in de niet-christelijke godsdiensten, maar ook in verenigingen b.v. die 
strijden voor beter onderwijs en voor betere vorming, voor sociaal verantwoorde 
politiek, voor waardering voor de kunst. De mensen die hiervan deel uitmaken, 
zijn, kerkelijk gesproken, niet volkomen vreemden (278). Dit alles gaat natuur
lijk niet of hoogstens ten dele op voor hen die de gemeenschap in Christus die de 
kerk is, persoonlijk afzweren. Men dient hier grote zorgvuldigheid te betrachten. 
Van de ene kant dient men de besliste weigering van de individuele mens t.a.v. de 
kerk te respecteren (279). Van de andere kant speelt de motivering van deze 
weigering een belangrijke rol. Het maakt groot verschil of men zich van de kerk 
afkeert, omdat men zich van het evangelie heeft afgekeerd, ofwel dat men zich 
van de kerk afkeert omdat men vindt dat de kerk zich van het evangelie heeft 
afgekeerd. In het laatste geval kiest men terecht often onrechte uit evangelische 
kritiek tegen de kerk (280). 

Ook het lidmaatschap in statu nascendi kan ons leren, in genuanceerde zin over 
de verbondenheid met de kerk te spreken. 
Vaticanum II beschrijft de stadia volgens welke de kerk zich uitbreidt en de 
mensen tot haar toetreden, als volgt (281). Op de eerste plaats: de fase van het 
christelijk getuigenis, waarin de mens in contact komt met het persoonlijk woord 
en het leven van een christen. Op de tweede plaats: de fase van de verkondiging, 
ook de fase van de evangelisatie of de kerugmatische fase genoemd, waarin men 
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gefascineerd raakt door het woord der verkondiging en men zich in een proces 
van voorbereiding op de persoonlijke aanvaarding van het woord bevindt. Deze 
fase wordt ook het postulaat genoemd, omdat men in openheid en ernst op zoek 
is naar de betekenis van het woord voor zijn eigen persoon (282). Deze fase 
loopt uit op de bekering als persoonlijk antwoord op het woord van God Uiter
aard kan men dit antwoord ook weigeren. Een derde mogelijkheid is dat men het 
antwoord uitstelt omdat men nog in onzekerheid verkeert en behoefte gevoelt 
aan voorlopig nog ongebonden zoeken (283). De derde fase is die van het 
katechumenaat, waarin de bekeerde zich verder verdiept in de consequenties van 
de waarheid en de waarde die in het woord geïmpliceerd liggen. Het is een 
oefenschool in christelijk leven alsmede een inleiding in en geleidelijke partici
patie aan de liturgie Deze fase wordt besloten met de mitiatievienngen van 
doopsel, vormsel en eucharistie (284) De vierde fase is die van de verdere kerk
opbouw, waaraan de leden van de kerk ieder hun eigen krachten geven 

Wij wijzen ook nog op het partiele karakter van het kerkelijk lidmaatschap 
Volledig lidmaatschap is, althans in kwalitatieve 7in (285), een limiet begrip. 
Volledig lidmaatschap komt in feite niet voor en kán ook niet voorkomen Het 
gaat altijd om een meer of minder volledig lidmaatschap Dit kan als volgt 
worden toegelicht 

Op de eerste plaats wat van de kerk in haar geheel geldt, geldt ook van hen 
die van de kerk deel uitmaken de heiligheid is geen garantie, maar realiseert zich 
als belofte in de histonsch-concrete vorm van zelf-hervorming Leden van de 
kerk schieten altijd te kort waar het gaat om het fides qua, de persoonlijke 
betrokkenheid op het geloof, zij schieten evenzeer altijd te kort waar het om het 
fides quae gaat, de aanvaarding van de volle breedte van het geloof. Kerkelijk 
lidmaatschap speelt zich af in de spanning van het met-meer en het nog-met. 
Eenzinmg lidmaatschap bestaat met, zoals blijkt uit het feit dat zondaren en 
heiligen beiden op verschillende wijze tot de kerk behoren (286) Volledig lid
maatschap bestaat evenmin (287). Dit staat in tegenstelling tot het pleidooi voor 
de zgn elite-kerk, waarin т.п. voor de zgn rand-kerkehjken geen plaats meer 
zou zijn. 'Tot het kerkvolk, aldus tot de kerk zelf en niet alleen tot het object 
van de zorg van de kerk (als ambt' ), behoort ook de grauwe schare van hen die 
vermoeid zijn, onverschillig, ongeïnteresseerd, die wereldbeschouwelijk gezien, 
meer door andere, onchristelijke meningen dan door het geloof van de kerk 
worden bepaald (voorzover deze onchristelijkheid van de gedoopte christen zich 
niet tot een gedecideerd duidelijk, ook openlijk waarneembaar neen tegen het 
christelijk geloof verdicht)' (288) 

Op de tweede plaats volledig lidmaatschap kán ook niet bestaan Een volle
dige identificatie met wat de kerk nu is en doet, zou indruisen tegen de roeping 
tot zelfhervorming van de kerk. De apostolische dienst die ieder op grond van 
zijn charisma binnen de gemeenschap van de kerk uitoefent, bestaat o a. in 
voortdurende contestatie tegen de kerkelijke status quo. De partiele identificatie 
met de kerk is een uitermate positief te beoordelen en zelfs voor de kerk nood
zakelijke aangelegenheid Het zorgt voor permanente onrust, groei, dynamiek, en 
draagt bij tot de verwezenlijking van de roeping van heiligheid 'De partiele 
identificatie is de voorwaarde voor de mogelijkheid van de ware identificatie met 
de kerk, maar de ware identificatie is juist met de 'totale" (289) 
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Fxclesiologische implicaties van het kerkelijk lidmaatschap 

De tweedeling in leden en met-leden is theologisch en m η ecclesiologisch on
houdbaar Dit kan in de geest van Vaticanum II als volgt worden uitgewerkt (290) 

De dogmatische constitutie over de kerk van Vaticanum II bevat de volgende 
passage 'Volledig in de kerkelijke gemeenschap ingelijfd zijn degenen, die met de 
Geest van Christus begiftigd, haar gehele organisatie en al haar ingestelde heils 
middelen aanvaarden, en tevens in haar zichtbare organisatie met Christus, die 
haar door de Opperherder en de Bisschoppen bestuurt, verbonden blijven dit 
zijn immers de banden van de geloofsbelijdenis, de Sakramenten, het kerkelijk 
bestuur en de gemeenschap Het verschil tussen deze en de betreffende passage 
van de encycliek Mystici corporis is behalve in de wijziging van het woord 
'reapse' in 'piene' (291), gelegen in het feit dat aan de vier, reeds in de 
encycliek genoemde criteria een vijfde, meer algemeen criterium voorafgaat 
het bezitten van de Geest van Christus, 'Spintum Christi habentes' D w z 
aan de geloofsbelijdenis, de sacramenten, waaronder we vooral de doop en 
in samenhang daarmee de eucharistie moeten verstaan, aan het kerkelijk 
bestuur en de kerkelijke gemeenschap gaat vooraf de Zelfmededeling van God 
in Christus door de Geest Deze toevoeging is van zeer groot belang voor 
de theologie van het kerkelijk lidmaatschap, welke term zelf overigens door de 
constitutie is vermeden (292) Deze toevoeging maakt het mogelijk het kerkelijk 
lidmaatschap te plaatsen in het kader van de kerk als mysterie, d w z als een 
zichtbare gemeenschap van christenen die als zichtbare gemeenschap teken en 
instrument is van Gods heilshandelen jegens de mens Evenals de kerk bezit ook 
het lidmaatschap van de kerk twee zijden, die uiteraard bijeenhoren, maar wel 
onderscheiden kunnen worden 

Dit betekent dat het lidmaatschap van de kerk met opgaat m de uiterlijk 
waarneembare gestalten van de professio fidei, de viering der sacramenten, de 
band met de kerkgemeenschap en met het bestuur van de kerk Het lidmaatschap 
van de kerk heeft in en door deze uitwendige vormen betrekking op de heilvolle 
aanwezigheid Gods in de geschiedenis Dit betekent dat het wezen van het kerke
lijk lidmaatschap gelegen is in de betrokkenheid van de mens op de openbaring 
Gods als heilsgeschiedenis, hetgeen zijn uitdrukking en inspiratiebron vindt in de 
zichtbare gestalten van geloofsbelijdenis, sacramenten, de band met de kerkelijke 
gemeenschap en het kerkelijk bestuur 

Ook de vier traditionele entena van het kerkelijk lidmaatschap delen in het 
mystenekarakter van de kerk De geloofsbelijdenis is immers de uiterlijke ge
stalte, alsmede de inspiratiebron van de heilvolle aanwezigheids Gods aan de 
gelovige De sacramenten zijn het teken en instrument van Gods tegenwoordig
heid aan de mens op de knooppunten van het menselijk leven De band met de 
kerkgemeenschap en daann met het kerkelijk bestuur is de historische vormge
ving van de gave en de opgave van de geestelijke eenheid van de kerk in de 
Heer (293) 

Vanwege de spanning nu tussen de geestelijke werkelijkheid Gods waarop het 
kerkelijk lidmaatschap betrokken is enerzijds en de inspirerende uitdrukking 
ervan in de geloofsbelijdenis, de sacramenten en de band met de kerkelijke 
gemeenschap en het kerkelijk bestuur anderzijds, kan men verschillende gradaties 
in het kerkelijk lidmaatschap vaststellen Anders geformuleerd zoals het on
mogelijk is de grenzen van de kerk scherp en eenduidig aan te geven (294), zo 
doet ook de tweedeling in leden en met-leden tekort aan de njk geschakeerde 
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vormen van verbondenheid met de kerk. 
Om met de pool van de betrokkenheid op de geestelijke werkelijkheid Gods 

te beginnen: de verbondenheid met de kerk die op deze geestelijke betrokken
heid steunt, kent een oneindige variaticbreedte. Ze omvat immers niet alleen de 
kerkleden in de institutionele ¿in (295), onder wie de zondaren (296), maar ook 
de christenen van de andere kerken, alsmede de katechumenen, de postulanten, 
en de onderling zeer uiteenlopende groepen van niet-christenen. Men kan nu 
stellen: in de mate dat mensen betrokken zijn op de geestelijke dimensie van de 
kerk, in die mate nemen zij aan het leven van de kerk deel en zijn zij met haar 
verbonden. Wij kunnen dit ook formuleren in termen van kerkelijk lidmaatschap; 
kerkelijk lidmaatschap heeft immers naar haar geestelijk aspect betrekking op 
'Spiritum Christi habere'. 

De zichtbaarheid van de geloofsbelijdenis, van de Sakramenten, en van de 
band met de kerkelijke gemeenschap en met het kerkelijk bestuur vormt de 
andere pool van de spanningsverhouding. Ook de zichtbare kerkelijke verbonden
heid bevat een oneindige variatiebreedte. Zij verwijst immers naar de groep geën
gageerd kerkdijken, rand-kerkelijken, 'rite-de-passage-kerkelijken' enz. 

Tegen de achtergrond nu van de kerk als mysterie en van het kerkelijke 
lidmaatschap als de deelname aan het leven van de kerk, kan men het volgende 
coördinatensysteem opstellen. 

fig. 5 

De coördinaat a in figuur 5 heeft betrekking op de geestelijke verbondenheid 
met de kerk, coördinaat b op de zichtbare verbondenheid met de kerk. Lijn с 
houdt een gelijke afstand tot a en b. Het perspectiefwen lijn с wordt gevormd 
door het volledig kerkelijk lidmaatschap, zowel in kwalitatieve als in kwantita
tieve zin: het voltooide evenwicht van geestelijke en zichtbare verbondenheid 
met de kerk. Zulk een lidmaatschap bevat een eschatologisch karakter. Feitelijk 
lidmaatschap is altijd partieel. In de horizontaal gearceerde ruimte boven lijn с 
vindt reeds verbondenheid plaats met de kerk als christengemeenschap, zij het 
dat de gerichtheid op de zichtbare vormen van kerkelijkheid minder sterk, resp. 
minimaal is: het is de ruimte van de talloze gradaties van latente kerkvorming en 
latent lidmaatschap. In de verticaal gearceerde ruimte onder lijn с is de be
trokkenheid op de uitwendigheid van de kerk groter dan die op de geestelijke 
dimensie van de kerk: het is de ruimte van de talloze gradaties van de institionali-
sering van kerk en kerkelijk lidmaatschap. Deze figuur, die de ecclesiologische 
implicaties van het kerkelijk lidmaatschap tot uitdrukking brengt, toont duide
lijk de onhoudbaarheid van de tweedeling van leden en niet-leden aan (297). 
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Kerkelijk lidmaatschap, kerkvorming en schoolkatechese 

Toegepast op de schoolkatechese betekent dit het volgende. Evenals de populatie 
van een parochie (298) vertonen ook de participanten van de schoolkatechese 
een verscheidenheid van betrekkingen t.a.v. de kerk als christengemeenschap. 

Er zijn leerlingen die de dialoog van de verkondiging bij tijd en wijle persoon
lijk meevoltrekken. Zij zijn subject van verkondiging. Zij stichten mede gemeen
schap; een gemeenschap die fascinerend werkt en inspireert. Ze doen dit vanuit 
een houding welke haar grondslag vindt in de religieuze opvoeding in het gezin, 
een opvoeding waarin doop, eucharistie, verkondiging, verbondenheid met de 
gemeenschap van de kerk, contact met pastores enz. op hun waarde worden 
geschat. M.a.w.: er zijn leerlingen die van tijd tot tijd facetten van authentiek 
kerkelijk lidmaatschap vertonen. 

Er zijn echter ook andere leerlingen: de meerderheid wellicht. Zij zijn al of 
niet gedoopt, al of niet godsdienstig gevormd in het gezin, wellicht in het ver
leden ooit geraakt door het inspirerend woord van de kerk, wellicht nu wat moe 
geworden van het 'gepreek' van de kerk, misschien zelfs verbitterd vanwege 
religieuze indoctrinatie vroeger, of in onzekerheid verkerend over de zin van hun 
leven en de plaats van de godsdienst daarin, misschien enigszins verlamd door 
eigen ambivalentie in dezen, of door die van anderen. Wij zeggen nu op grond 
van het voorafgaande, dat ze 'erbij' horen. D.w.z.: ieder van deze leerlingen, 
ieder vanuit zijn eigen kontekst, neemt, theologisch gesproken, deel aan het 
proces van kerkvorming, voorzover hij of zij een zekere verbondenheid met de 
kerk als christengemeenschap voelt en toont, hoc latent ook. Kerkvorming vindt 
reeds daar plaats waar mensen kontakt zoeken met elkaar in het perspectief van 
Gods aanwezigheid in Christus. Men kan dat kontakt verwezenlijken vanuit eigen 
aspiraties, op een zelf gekozen afstand, met het doel zelfs om zichzelf, zeker 
voorlopig, niet aan 'de zaak van Jezus' gewonnen te geven. Niet de vraag of men 
individueel het gemeenschappelijk geloofsgetuigenis van de kerk onderschrijft, 
beslist erover of men aan het proces van de kerk deelneemt en als zodanig met de 
kerk verbonden is, maar de vraag of er een inhoudelijk verband is en of men 
daarom de aansluiting bij de gemeenschap die de kerk is, in welke vorm dan ook, 
voor zichzelf waardevol acht (299). Zo zijn er onder de leerlingen wat wij 'postu
lanten' hebben genoemd en katechumenen en rand-kerkelijken en rite-de-
passage-gelovigen en twijfelaars enz. De leraar moet er rekening mee houden dat 
de leerlingen zich soms als zodanig begrepen en erkend wensen te voelen. De 
leraar dient daarop soms serieus in te gaan. Dat hoeft niet lang te duren. Soms 
kan een blik van verstandhouding of een begrijpend knikje volstaan. De leraar 
heeft in ieder geval niet het recht, zijh betrekking tot de kerk als model te 
beschouwen, waarnaar de leerlingen zich zouden moeten richten. Deze komen 
terecht in opstand wanneer de leraar hen in een kerkverband manoeuvreert 
waarin zij zich niet thuis voelen. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de 
aversie van leerlingen jegens de kerk een nadelige invloed uitoefent op het gods
dienstonderwijs. De ecclesiologische openheid van de leraar speelt in dit verband 
een belangrijke rol (300). 

Ecclesiologische tolerantie van de zijde van de leraar is uiteraard vereist t.a.v. 
leerlingen die zich onomwonden tegen de kerk uitspreken. Zij hebben er recht 
op hun eigen houding te bepalen. Hier geldt echter wel de opmerking — een 
opmerking overigens die ook t.a.v. de twee vorige groepen leerlingen van toe
passing is — dat de leraar de leerlingen niet vastpint op wat ze op een bepaald 
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moment of gedurende een bepaalde periode als hun persoonlijke mening naar 
voren hebben gebracht Dit betekent dat de leraar oog moet hebben voor bewe
gingen, voor veranderingen, hoc subtiel ook, in de opstelling van de leerlingen 
t a ν de ecclesiale onderstroom van het katechetisch proces en t a ν de kerk in 
haar geheel Dit vereist dat de leraar het proces van cxistentiale ecclesiolo
gie (301) dat zich soms uitdrukkelijk, soms meer of minder latent in de leerling 
en in het katechetisch gebeuren afspeelt, zorgvuldig diagnostiseert en met fijnge
voeligheid tegemoettreedt 

Sectie ¡3 4 Kerkvormmgen ambt 

De vraag van deze sectie luidt in welke zin is het ambt een wezenlijke factor 
t a ν de kerkvormmg in de schoolkatechese' 
Voor een antwoord op deze vraag wordt eerst ingegaan op de plaats van het 
ambt in de kerk in het algemeen, daarna op de specifieke functie van het ambt, 
en tenslotte op de verhouding tussen kerkvormmg, ambt en schoolkatechese 

De plaats van het ambt in de kerk in het algemeen 

Volgens de voorafgaande secties neemt het ambt een wezenlijke, doch secundaire 
plaats in in het geheel van de kerk Dit kan als volgt worden toegelicht 

De kerk is de gemeenschap van christenen die samen in gemeenschap met 
Christus en daardoor met God leven De gemeenschap met Christus en God is de 
dragende grond van de kerk Men drukt dit ook wel zo uit Christus met zijn 
drieledig ambt is primair constitutief voor de kerk Christus als leraar, priester en 
koning is degene die de kerk in de Geest tot kerk maakt (302) HIJ vormt de 
grondslag Hij IS de hoeksteen Hij is het die het volk Gods bijeenroept λαός 
той еоС. In dit opzicht behoren allen in gelijke mate tot de kudde waarvan 
Christus de herder is In dit opzicht is de hele kerk en zijn alle leden van de kerk 
laicaal behorend tot het λαός τοΰ ео (303) Paradoxaal geformuleerd de 
ambtsdrager is allereerst leek De term leek duidt theologisch niet allereerst op 
het onderscheid met de ambtsdrager, maar op het weggeroepen zijn van het volk 
van God uit de wereld om samen het lichaam van Christus te zijn De term leek 
duidt allereerst op het onderscheid tussen kerk en wereld (304) Het algemeen 
priesterschap van alle gelovigen (305) als deelname aan het ambt van Christus 
gaat ecclesiologisch in waarde aan het kerkelijk ambt vooraf. Allen zijn priester 
(1 Petr 2, 4-5,9-10, Арок 1,6 5,10,20,6) Vaticanum II bevestigt de bijbelse 
idee van de participatie van het hele volk Gods aan Christus als priester, leraar en 
koning (306), hetgeen een doorbreking betekent van de exclusieve participatie 
door de hiërarchie, welke in Mystici Corporis tot uitdrukking komt (307). Allen 
dragen geestelijke offers op, allen verkondigen de magnaha Dei, allen vormen zij 
tezamen het koninklijk geslacht Liturgie, verkondiging en de zorg voor de een
heid van de kerk het zijn geen taken die exclusief het ambtelijk pnesterschap 
toebehoren, het zijn de taken van het volk Gods Het is duidelijk dat het onder
scheid tussen de 'leek' en degene die het kerkelijk ambt bekleedt, op dit niveau 
secundair is Het gaat hier om de zending van het héle volk Gods door Christus 
zelf De 'volmacht' van de leek — en leken zijn de leden van de kerk allen — is 
niet afliankehjk van de delegatie door het kerkelijk ambt, evenmin is zijn eigen
lijke activiteit gelegen m 'hulp' t a ν de ambtelijke priester, noch mag zijn taak 
beperkt worden tot chnsten-zijn-in-de-wereld (308) Ieder lid van de kerk vervult 
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diensten in de kerk op grond van rechtstreekse zending door Christus en zalving 
door God (309) Hierop is, wat men wel noemt, de charismatische grondstruc
tuur van de kerk gebaseerd Ieder vervult 7ijn eigen charisma, zijn eigen dienst 
Er zijn vele en verschillende diensten Paulus noemt de volgende apostelen, 
profeten, leraren, functies die bestaan in wonderkracht, genezing, hulpbetoon, 
bestuur en velerlei taal (1 Kor 12, 28) Er zijn nog andere lijsten van charisma's 
1 Tess 5, 19-22, 1 Kor 14, 1-5 27-30, 1 Kor 14, 26, Ef 4, 11 (310) Deze lijs
ten bevatten o a de functies woorden spreken van stichting, bemoediging, 
troost, het voorlezen van een psalm, onderricht geven, de vertolking van een 
religieuze ervaring, de liefde, wijsheid, kennis, de onderscheiding der geesten 
Hieruit blijkt dat de kerkelijke ambten, waartoe behalve de functie van het 
bestuur, ook de officiële diensten van de apostelen, de profeten en de leraren 
behoren, een plaats hebben in de reeks van charisma's, de genadegaven waaraan 
iedereen in het volk Gods deelheeft (311) 
In dit verband kan men zeggen dat de term 'de charismatische structuur van de 
kerk' meer uit/egt over de kerk dan de term 'de hierarchische structuur van de 
kerk', een uitdrukking die overigens haar eigen, zij het relatieve betekenis blijft 
behouden (312) De eerste term sluit de tweede immers met uit, maar in (313) 
Men kan opmerken dat de term 'de hierarchische structuur' de formele aandui
ding inhoudt dat het ambt zijn eigen plaats heeft binnen de kerk en niet welke 
organisatievorm daann is geïmpliceerd Het Ν Τ vertoont een pluriform beeld in 
dezen Er zijn gemeenten waann de organisatie van zeer ondergeschikt belang 
wordt geacht en er zijn gemeenten die een synodale dan wel een episcopale 
organisatiestructuur vertonen (314) Het is zeer waarschijnlijk dat de ontwikke
ling van ambtelijke functies op verschillende plaatsen verschillend is verlo
pen (315) Daarom is het theologisch niet verantwoord aan deze organisatie
vormen een zelfstandige theologische waarde toe te kennen (316) Het is ver
meldenswaard dat Vaticanum II de uitspraak van Trente dat de drieledigheid van 
het kerkelijk ambt, het bisschops-, priester- en diakenambt rechtstreeks op een 
goddelijke opdracht berust, relativeert en de goddelijke instelling tot het ambt 
als zodanig beperkt (317) 

De verkondiging van het woord en de vieruig der sacramenten als het dienstwerk 
van héél de kerk, het ambt als leiderschap 

Na de vaststelling dat het ambt een wezenlijke, doch secundaire rol vervult in de 
kerk, gaan we over tot de bepaling van de specifieke functie van het ambt 
Onze stelling nu luidt niet de verkondiging van het woord, noch de bediening 
der sacramenten vormen de exclusieve taak van het ambt, maar de speciale zorg 
voor de eenheid en de identiteit van de kerk, welke zorg in termen van leider
schap kan worden uitgedrukt Deze stelling kan als volgt worden toegelicht 

Volgens sectie 12 1 en sectie 13 1 blijft de zending tot verkondiging met tot 
de ambtsdrager beperkt. Ieder christen is op grond van het hem geschonken 
charisma geroepen tot de dienst van het woord. Dit is ook de grondslag van de 
zgn. lekenpreek(318). Hieruit volgt niet dat de ambtsdrager zich niet tot deze 
taak geroepen weet, maar wel dat deze taak hem met exclusief toebehoort 

Evenmin maakt het cultisch functioneren het specifieke van het ambt uit De 
aanduiding van de dragers van het ambt geschiedt in het N.T met woorden als 
πρεσβύτερος in de joodschnstelijke kerken (319), επίσκοπος en διάκονος 
meer in de heidenchnstehjke kerken (320), κυβέρνησις in de kerk van Konn-
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the (321) en προϊστάμενος o.a. in de kerk van Rome (322). Welke interpreta-
tiemocilijkheden deze en andere termen ook opleveren (323), het is opvallend 
dat de term 'ιερεύς in dezen ontbreekt (324). Bovendien: niet alleen het cul
tisch spraakgebruik in verband met het ambt is in het N.T. afwezig (325), ook de 
cultus zelf komt in het N.T. slechts sporadisch ter sprake (326). De verhouding 
met de joodse godsdienst vormt een belangrijke factor in dezen. Aanvankelijk 
hebben de christelijke gemeenten zich niet van de joodse cultus (willen) onder
scheiden: de eerste christenen namen normaal aan tempel- en synagogedienst 
deel. Wat zich niet onderscheidt, behoeft geen vermelding. Geleidelijk echter 
ontstaat er, mede vanwege de uitblijvende wederkomst van de Heer, een tendens 
tot verzelfstandiging, tot eigen positiebepaling. Met name de uitbreiding van het 
christendom onder de heidenen zet de observantie t.a.v. de joodse wetten, riten 
en cultus op de helling. Vandaar de geleidelijke nadruk op de geestelijke offers 
van de christen, op de gezindheid als kern van de deugd, op het geloof i.p.v. de 
werken (327). Het is opmerkelijk dat het aandeel van de niet-ambtsdrager t.a.v. 
de doop, de eucharistie en de zondenvergeving in lange tijden van de kerkgeschie
denis sterk is beklemtoond. Op verschillende wijzen weliswaar (328). Ieder lid 
van de kerk heeft principieel de volmacht tot bediening van de doop; dat heeft 
de kerk altijd volgehouden. Ieder lid van de kerk heeft de volmacht tot zonden
vergeving: de verkondiging van het woord en de bijzondere absolutie door leken, 
de zgn. lekenbiecht (329), welke sedert de Vrocgscholastiek tot en met de eerste 
helft van de 13e eeuw zeer hoog werd aangeslagen (330). Ieder lid van de kerk 
heeft de plicht en het recht tot actieve deelname aan de verbondsmaaltijd van 
het lichaam en bloed van Christus, de zgn. lekenkelk. 

De verkondiging van het woord en de viering van de sacramenten vormen de 
taak van het volk Gods als geheel. Ieder christen die van de kerk deel uitmaakt 
participeert aan de drie ambten van Christus: leraarschap, priesterschap en 
koningschap. Ieder christen weet zich geroepen tot de dienst van het woord, van 
het sacrament en van de eenheid. Ook tot de dienst van de eenheid: de uitoefe
ning van het charisma is immers gericht op het geheel van de kerk, op de opbouw 
van het lichaam van Christus (1 Kor. 12,7; 14, 12; Ef. 4, 12). 

Het specifieke van het kerkelijk ambt is gelegen in de speciale verantwoorde
lijkheid voor de kerk in haar geheel. Waar alle (andere) charisma's reeds het 
welzijn van allen tot oogmerk hebben, is het ambt ervoor bestemd in de charis
ma's zelf en in hun functioneren enige orde aan te brengen, ze op elkaar en op 
het wezen van de kerk af te stemmen. Het ambt is daarvoor aJi.w. 'apart gezet'. 
Niet de verkondiging, noch de cultus, noch het spreken van woorden van troost 
en bemoediging, noch de ziekengenezing en het hulpbetoon vormen de speci
fieke taak van het ambt, maar het herder-zijn, het bijeenhouden van de kudde, 
het bewaken van de reisroute, het in beweging houden van de onderlinge 
communicatie en het stimuleren van de (andere) charisma's. De taak van het 
ambt is de uitoefening van leiderschap. Uiteraard betekent dit niet dat het ambt 
zich onttrekt aan de dienst van het woord, de bediening der sacramenten, de 
dienst van de liefde enz. Het ambt deelt juist in alle activiteiten en taken die tot 
de kerk als geheel behoren. Het oogmerk echter en de specifieke kwaliteit van de 
deelname van het ambt aan deze activiteiten en taken is gelegen in het bijeen
houden, het begeleiden en het richting wijzen van de kudde. Het ambt is de 
charismatische dienst van de herder aan de kudde, van geestelijk leiderschap in 
de kerk, van de wacht bij de eenheid en identiteit van de kerk. Het ambt 
begeleidt de kerk, het is haar gids en loods (331). 
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Kerkvorming, ambt en schoolkatechese 

Deze paragraaf handelt over kerkvorming als intrinsieke tendens van de school
katechese. Aan deze paragraaf ligt het onderscheid ten grondslag tussen de doel
stelling en de (intrinsieke) mogelijkheden van de schoolkatechese. Het doel van 
de schoolkatechese bestaat niet in de vorming van de kerkgemeenschap maar in 
de ontwikkeling van het denken en van actieve openheid t.a.v. de religieuze 
dimensie van de werkelijkheid d.m.v. theologische structuren. Gezien dit doel 
behoeft de godsdienstleraar niet de opname in het kerkelijk ambt, noch het 
verkrijgen van kerkelijke jurisdictie, noch kerkelijke aanstelling of kerkelijke 
toestemming. Uiteraard kan de godsdienstleraar kerkelijk ambtsdrager zijn, maar 
het is niet noodzakelijk. Als hij zulks is, functioneert hij in de schoolkatechese 
niet als ambtsdrager, maar als leraar. Het kerkelijk ambt oefent hij, strikt ge
nomen, uit buiten het kader van de schoolkatechese, en dat betekent dus part
time. De godsdienstleraar behoeft evenmin kerkelijke jurisdictie. Hij kan even
min door de kerkelijke overheid uit zijn functie worden verwijderd. 

Dit gaat in tegen de bepaling van de codex die inhoudt dat de religieuze 
vorming op welke school dan ook, 'in scholis quibuslibct', onderworpen is aan 
het kerkelijk gezag en de kerkelijke inspectie, hetgeen zowel betrekking heeft op 
de leraar als op de leermiddelen (332). Wij zijn van mening dat de betekenis van 
deze canonieke bepaling tanende is vanwege de ontwikkelingen in de richting van 
de samenwerkingsschool. In deze schoolvorm is het zgn. bevoegd gezag de enige 
instantie die oordeelt en beslist omtrent aanstelling en ontslag van de godsdienst
leraar. Dit bevoegd gezag heeft daartoe een tweetal criteria in handen, t.w. de 
bekwaamheid van de godsdienstleraar alsmede het engagement van de gods
dienstleraar met de kerk. Het eerste criterium omvat o.a.: kennis van en inzicht 
in de theologie, in de onderwijskunde, in de katechetische leerplanontwikkeling, 
zowel naar haar theoretische, als naar haar praktische aspecten, alsmede attitudi
nale geschiktheid en praktische vaardigheid m.b.t. het hanteren van het kateche
tisch interactieproces. Het tweede criterium wordt ontleend aan de uiteenzetting 
in sectie 13.1. Aangezien dit criterium rechtstreeks samenhangt met de functie 
van de godsdienstleraar als leraar, zoals wij in de genoemde sectie hebben aange
toond, kan het ook tot de inhoud van het eerste criterium worden gerekend. 

Wanneer men zijn aandacht richt op de kerkvorming als intrinsieke mogelijk
heid en tendens van de schoolkatechese, kan men evenmin zeggen dat de gods
dienstleraar ambtelijke zending behoeft. Verkondiging en kerkvorming ge
schieden immers op de grondslag van het woord van Gods Zelfmededeling in 
Christus. Dit veruitwendigt zich in een verscheidenheid van charisma's, die alle 
gericht zijn op de opbouw van de christengemeenschap die de kerk is. Het 
kerkelijk ambt is niet de primair constituerende factor in dezen. De katecheet en 
ook de leerlingen vervullen bij tijd en wijle zelf de charismatische dienst van de 
verkondiging, van het getuigenis, van het woord van troost, bemoediging, ver
maning, bijstand enz. De godsdienstleraar blijft hierin leek, in de ambtstheolo-
gische zin van het woord. De verkondiging van het woord is immers niet de 
exclusieve functie van de ambtsdrager. Ook de leek is, kerkelijk gesproken, ge
zonden tot apostolaat, verantwoordelijk voor de zending van de kerk (333). 

Niettemin is het van belang dat het godsdienstonderwijs als schoolonderwijs 
openheid bezit en bij tijd en wijle ruimte vrijmaakt voor contacten met vertegen
woordigers van de kerkelijke leiding. Zoals elke andere leraar zijn leerlingen 
rechtstreeks betrekt bij die facetten van de samenleving die van belang zijn voor 
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de vorming van het denken en van actieve openheid, zo zal ook de godsdienst
leraar, mede vanwege het proces van kerkvorming dat zich althans latent in de 
schoolkatechese afspeelt, relaties onderhouden met de kerk en haar officiële 
vertegenwoordigers. De leraar maatschappijleer maakt b.v. tijd vrij voor con
tacten met de plaatselijke voorzitters van politieke partijen of met vertegenwoor
digers van de vakbeweging. De leraar muziek zal niet schromen zijn leerlingen in 
aanraking te brengen met vertegenwoordigers van het voor velen kakafonisch 
twaalftoonsysteem, zoals de leraar nederlands tijdens of na de behandeling van 
Van het Reve de schrijver zelf zal willen uitnodigen voor een gesprek over de zin 
van diens literatuur en over de reacties van de leerlingen. Voor het godsdienst
onderwijs denken wij niet alleen aan schoolvieringen in verband met Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren, maar ook aan momenten waarop zich in een klas de behoef
te doet gevoelen aan een gesprek met kerkelijke leiders b.v. over de identiteit van 
de kerk in deze tijd, over documenten van het kerkelijk gezag en de interpretatie 
daarvan, over polarisatie binnen de kerk, over de verhouding tussen kerk en 
wereld enz. De aanwezigheid van de ambtsdrager in de schoolkatechese is dus 
met het oog op het proces van kerkvorming niet vereist, zij het dat wij de 
noodzaak tot openheid voor en tot communicatie met vertegenwoordigers van 
het kerkelijk ambt met nadruk onderstrepen. 

PARAGRAAF 1 4. GELOOFSONTWIKKELING 

De vraag van deze paragraaf luidt in welke zin de schoolkatechese de intrinsieke 
tendens bevat tot de groeibevordering van het geloof van leraar en leerlingen. 
In de eerste sectie wordt aandacht besteed aan de voornaamste aspecten van het 
geloof (sectie 14.1). Vervolgens wordt nagegaan hoe het theologisch leerproces, 
dat tot stand komt in de vorming van het denken en van de actieve openheid als 
doelstellingen van de schoolkatechese, zich tot het geloof verhoudt 
(sectie 14.2.). 

Sectie 14.1 De dynamiek van het geloof 

In deze sectie zal het geloof dynamisch worden beschreven, als historisch proces. 
Dit stelt ons in staat het geloof in haar vele en vaak sterk uiteenlopende ver
schijningsvormen te herkennen. Het geloof is immers geen eenzinnige aangelegen
heid. Het komt voor in een oneindige variatiebreedte. Het is daarom onjuist van 
een eenvoudige, maar misleidende tweedeling uit te gaan, zoals: mensen zijn 
gelovig óf ongelovig. Mensen zijn altijd meer of minder gelovig. Men kan zich dit 
voorstellen aan de hand van een continuum. De twee extremen zijn: absoluut 
ongeloof en absoluut geloof. Het zijn extremen, limietbegrippen: men treft ze in 
de werkelijkheid niet aan. M.a.w.: geloof is een analoog begrip. 'Geloof is het 
geloof van concrete mensen, ieder met hun eigen geschiedenis (334). De mens is 
'simul fidelis et infidelis' (335). Om deze spanning nader op het spoor te komen 
wordt eerst een, men zou kunnen zeggen, ideaaltypische beschrijving gegeven van 
de hoogst denkbare verwerkelijking van geloof: het absolute geloof. Daarna 
wordt aandacht besteed aan de schaduwen die de historisch-eschatologische 
situatie en de cultuurhistorische fase waarin de mens thans verkeert, op het 
geloof te werpen. 
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Wat is geloven'' 

De geloofsdaad is vaak onderwerp van intense theologische discussie geweest 
Soms waren daarbij zeer relevante vragen aan de orde, soms ging het meer om 
abstracte onderscheidingen en spitsvondigheden waarvan niemand de draagwijdte 
voor de concrete realiteit van het geloof op den duur nog kon aanwijzen Ziet 
men van deze laatste soort problemen (336) af, dan kan men de vragen met 
betrekking tot de geloofsdaad rond de volgende thema's groeperen het boven
natuurlijk karakter van het geloof of het geloof als genadegave, de betekenis van 
de wil in de geloofsdaad en in verband daarmee de vrijheid van het geloof, de rol 
van het verstand in de geloofsdaad en in verband daarmee de redelijkheid van het 
geloof (337), de functie van het gevoelsleven in de geloofsdaad, het voorwerp 
van het geloof de articuh fidei of God7 , de verhouding tussen geloofservaring 
en geloofsbelijdenis, geloof en kerk, de relatie tussen geloof, hoop en liefde 

In het volgende worden deze aspecten van de geloofsdaad aan de orde gesteld 
aan de hand van een tweetal spanningsproblemen die т л sedert de Reformatie 
de moderne theologiegeschiedems hebben beheerst de spanning tussen het ver
stand enerzijds en de wil en het gevoel anderzijds alsmede de spanning tussen 
subject en object in de geloofsdaad (338) 

De grote nadruk op het verstand is kenmerkend voor de Neoscholastiek die 
daarmee in het voetspoor van Thomas verder gaat en haar bekroning vindt in 
Vaticanum I. Hoewel dit concilie het rationalisme van Hermes en Schmid veroor
deelt, besteedt hoofdstuk III van de constitutie Dei Filius zeer grote aandacht 
aan het inzicht van het geloof Men poogt daarmee de aanvallen van de positieve 
wetenschappen op het geloof te relativeren (339) De grote nadruk op wil en 
gevoel is kenmerkend voor de Reformatie Deze tendens wordt nog versterkt 
door de invloed van Schleiermacher, die overigens, althans wat zijn latere werken 
betreft, ten onrechte als de oorsprong geldt van de fundering van de geloofsdaad 
m het religieuze gevoel alleen (340) Geleidelijk komt men ook in de katholieke 
theologie fideistische stromingen tegen Ook daartegen komt Vaticanum I in 
verzet (341) 

Het vraagstuk betreffende de spanning tussen subject en object is in de loop 
van de moderne geschiedenis vaak al evenzeer naar een van beide polen opgelost 
De Reformatie legt van oudsher nadruk op het persoonlijke engagement in het 
geloof, op het innerlijk aangetrokken en bewogen worden Het geloof is pnmair 
de intieme relatie van het ik tot God Het modernisme m de katholieke theologie 
komt hienn met het grondgevoelen van de Reformatie overeen De veruitwendi-
ging van het religieus gevoelen van het individu in geloofstaal en geloofsbelijdenis 
is van secundair belang Beelden en begrippen bezitten geen objectieve werkelijk
heidswaarde, zij hebben louter een evocatieve functie Ze zijn dan ook onderling 
vervangbaar (342). De officiële katholieke theologie legt van oudsher meer na
druk op de aanvaarding van de articuh fidei en de leer van de kerk die deze 
articuh expheeert Het gaat haar meer om de assensus met de objectieve inhoud 
van het geloof van de kerk Dit verklaart ook haar waardering voor de kerkelijke 
dimensie van het geloof en in samenhang daarmee voor het kerkelijk leergezag 

Om te voorkomen dat de discussie omtrent deze tweeledige problematiek 
verzandt in de polemiek van theologische scholen en controverstheologische 
standpuntbepaling is het van belang naar de bijbel terug te gaan en te vernemen 
hoe daar de geloofsdaad beschreven wordt Uiteraard biedt de bijbel geen patent 
oplossing voor problemen waarvan zij met op de hoogte isv Van de andere kant 
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biedt zij wellicht een perspectief, een kader waarin zowel de spanning tussen 
verstand enerzijds en gevoel en wil anderzijds alsmede de spanning tussen subject 
en object in een nieuw licht komen te staan 

Het Oude Testament 

Het hebreeuwse 'aman, in het O Τ het meest gebruikt om de geloofsrelatie 
tussen God en mens uit te drukken, wordt in de Septuagint met de stam πι τ 
weergegeven Het gebruik van het woord 'geloof ter aanduiding van de persoon
lijke verhouding met God is kenmerkend voor de joodschnstelijke traditie Het is 
dan ook onjuist het bijbelse geloofsbegrip op te vatten als verbijzondering van 
een algemeen geloofsbegrip De gerichtheid van de mens op het religieuze in de 
met-christelijke godsdiensten of zelfs de houding van de mens t a ν de zin van 
het leven in de met-godsdienstige levens- en wereldbeschouwingen 'geloof noe
men, gaat voorbij aan het feit dat men het begrip 'geloof buiten de bijbel in deze 
strikte zin gebruikt, nauwelijks tegenkomt Houdt men toch aan dit spraak
gebruik vast, dan gaat het om een terminologie die is ontstaan door de invloed 
van de joodschnstelijke traditie m de westerse cultuur Het woord 'geloof fun
geert dan niet als een genus, zoals men soms ten onrechte beweert, maar als 
afgeleid van de bijbelse betekenis (343) Wanneer wij in het vervolg van geloof 
spreken, geschiedt dat steeds in de specifiek bijbelse betekenis (344) 

Het hebreeuwse 'aman betekent dat men vaste grond onder de voeten heeft, 
dat men stevig staat (345) Het betekent dat men zijn bestaan, zijn leven op God 
heeft gegrond De vrome stelt op God zijn vertrouwen, de Heer van alle machten 
(Ps 84) God is zijn vaste burcht, zijn vesting (Ps 46), zijn schuilplaats is bij 
Hem (Ps 11) De vrome woont onder de hoede van de allerhoogste God (Ps 91), 
hij was gevallen, maar God heeft hem overeind geholpen (Ps 118), God laat niet 
toe dat hij struikelt (Ps 121) Wie gelooft, is veilig, want hij heeft zijn houvast in 
God 'Vertrouwt ge het met, dan houdt ge het niet' (Is 7,9) 
Geloven is God ervaren en aanvaarden als de grond van zijn leven Geloven is de 
machtige daden van God, in het verleden verricht, beamen, in het heden er zijn 
leven op bouwen, en ze als onderpand beschouwen van een hoopvolle toekomst 
Het is 'ja' zeggen tot Hem die zijn woord gestand heeft gedaan en belooft 
gestand te zullen blijven doen, nu en altijd Deze geloofsbeaming is een op het 
verleden gebaseerd, vertrouwvol voor-waar-houden van Gods woord aangaande 
heden en toekomst Uit deze omschrijving blijkt dat het geloof onrecht wordt 
aangedaan door de dilemmatische vraag of het geloof het 'vertrouwen' op God is 
dan wel het voor-waar-houden van zijn woord Het is beide God doet persoon
lijk van Zich spreken in de geschiedenis, de gelovige houdt hem aan Zijn 
woord (346) 

Het Nieuwe Testament 

In het Nieuwe Testament komt de heilsgeschiedenis tot een uniek hoogtepunt in 
Jezus Chrsitus Zijn persoon staat centraal in het geloof In hem is God op 
ultieme wijze in de geschiedenis der mensen ingegaan Dit is het eigene van het 
nieuwtestamentische, christelijke geloof De verkondiging van de jonge kerk is 
gericht op de aanvaarding van het evangelie als de boodschap over Gods defini
tieve heilshandelen in Jezus Ook hier blijkt dat men de aspecten van vertrouwen 
en voor-waar houden, van innerlijke overgave en belijdenis met van elkaar mag 
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scheiden (347). Steeds gaat het om de aanvaarding van het lijden, sterven, ver
rijzen en het 'Heer-zijn' van Jezus als Gods heilvolle aanwezigheid aan de 
mens (348). Hieruit kan men de conclusie trekken dat er geen geloof is in de 
christelijke zin van het woord zonder de wezenlijke betrokkenheid op Gods 
heilshandelen in Christus. Dit houdt in, dat niet ieder gegrepen zijn door een 
'ultimate concern', zonder meer geloof genoemd kan worden, maar alleen die 
gegrepenheid die gericht is op Gods heilvolle aanwezigheid in Christus (349). 
Deze gegrepenheid zelf is van een rijke betekenis: ze bevat vertrouwen, hoop, 
trouw en gehoorzaamheid. Een duidelijk voorbeeld daarvan is hoofdstuk 11 van 
de Hebreeënbrief (350). In de geschiedenis der theologie is Hebr. 11,1 vaak 
gehanteerd als definitie of als uitgangspunt van het tractaat over het geloof: 'het 
geloof is de grond van wat wij hopen, het bewijs van de werkelijkheid der 
onzichtbare dingen' (351). Deze tekst geeft inderdaad belangrijke dimensies aan 
van het geloof: nl. het hoopvol uitzien naar de voltooiing en het overtuigd zijn 
van de realiteit van het geloof. Het is echter opmerkelijk dat vaak vooral of 
uitsluitend het tweede deel van dit vers de aandacht kreeg, waardoor het intellec
tuele aspect van de geloofsdaad een bijzonder accent ontving (352). In de tekst is 
echter niet alleen sprake van de zekerheid van de wetenschap omtrent de on
zichtbare realiteit van het geloof, maar ook van de hoop die het geloof impli
ceert. Het geloof wordt de grond, de bodem genoemd van wat wij hopen. Ook de 
kontekst van dit vers had de theologie voor eenzijdigheid kunnen behoeden. Het 
aspect van vertrouwen blijkt duidelijk uit de verzen die handelen over het geloof 
van Abraham, evenals het aspect van eschatologisch uitzicht (Hebr. 11, 8 w). 
Gehoorzaamheid en trouw blijken b.v. uit de verzen over Henok, Noë en Mozes 
(Hebr. 11, 5-7, 23 w.). 

Het corpus paulinum en de geschriften van Johannes vormen de meest mar
kante vindplaats voor de geloofstheologie van het Nieuwe Testament. 

Het corpus paulinum (inclusief Ef., Kol. en de pastoraal-brieven) ziet het 
geloof niet louter als een emotioneel proces dat zich diep binnenin de individuele 
persoon afspeelt, maar als de aanvaarding van het christelijk kerugma. Daarom 
gaan geloof en belijdenis vaak samen voor Paulus: het geloof is geloof áán . . . 
(erf. Rom. 10,9). De geloofsaanvaarding is een houding van de hele persoon. 
Geloof is niet iets dat men er a.h.w. 'naast' doet, het gaat de hele persoon aan. 
Daarin is ook het element van kennen geïmpliceerd. De gelovige heeft weet van 
de heilsgeschiedenis Gods in Christus en heeft daardoor op een nieuwe wijze 
kennis over zichzelf ontvangen. Het gaat hier inderdaad om ontvangen. Het 
geloof is niet het resultaat van eigen activiteit. Het geloof is juist het tegendeel 
van welk werk ook. Geloven betekent immers afzien van wat men zelf kan, 
prijsgeven van menselijke zekerheid en zich overgeven aan de kracht van het 
genadevolle woord Gods, de enige kracht die rechtvaardig maakt (353). 
Bultmann vat de structuur van het geloof bij Paulus als volgt samen. 
1. Πίστις is υπακοή, de gehoorzame prijsgave van het leven volgens de werken. 
2. Πισπς is ομολογία,ΐιεί belijdend verstaan van God handelen in de geschie
denis en het eigen leven. 3. Πιστις is έλτκ'ς, de hoopvolle gerichtheid op de 
eschatologische rechtvaardiging. 4. Πι'στις is φόβος, het weet hebben van eigen 
nietigheid en betrokkenheid op Gods genade. 5. Ιΐι'στις . is πεποι'οησις, het ver
trouwen op Gods heilsdaad en de daaruit voortvloeiende παρρησία, vrijmoedig
heid (354). 

De johanneïsche geschriften zijn wat de theologie van het geloof betreft even
eens met enkele steekwoorden te karakteriseren. Wat sterk opvalt is het feit dat 
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de woorden geloven, horen en 7ien bijna identiek zijn Johannes gebruikt ze vaak 
door elkaar heen De woorden houden ieder echter hun eigen nuancering en 
soms veranderen de facetten van hun betekenis enigszins Johannes ziet bijvoor
beeld, evenals Paulus (355) een duidelijke samenhang tussen πιστις en 
•γινωσκαν Het geloof weet In sommige teksten is geloven gelijk aan kennen 
'En dit is het eeuwige leven, dat /ij U kennen, de enige Ware God en Hem die Gij 
hebt gezonden, Jezus Christus' (Joh 17, 33, cfr 17, 23) 'Toen Hij aldus sprak, 
gingen er velen in Hem geloven Tot de joden dan die in Hem geloofden zei 
Jezus indien gij trouw blijft aan mij woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen Dan 
/uit ge de Waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken' (Joh 8, 30 32) In 
deze tekst komt eerst het geloof aan de orde en pas daarna de kennis als verdie
ping, voltooiing van het geloof (cfr Joh 10,38) Er zijn echter ook teksten 
waarin de kennis a h w als eerste fase van het geloof wordt voorgesteld 
(cfr Joh 17, 18, 1 Joh 4, 16) (356) De rijkdom van het johanneische kennen is 
zeer groot Het omvat o a de volgende schakeringen kennis nemen, kennis 
hebben van, bescheid weten, doorschouwen en ervaren (357) Schlier vat de 
meest intensieve betekenisinhoud van het johanneische kennen als volgt samen 
'kennen in de toegespitste zin is een instemmend aanvaarden van het Woord, dat 
zich in de overname ontsluit als gekend en zo kennis verschaft' (358) Soms 
loopt het kennen als van/elf in belijden over 'Wij geloven en weten dat Gij de 
Heilige Gods zijt' (Joh 6, 69, cfr 11, 27) Geloven en kennen zijn zo nauw op 
elkaar betrokken omdat Christus in wie men gelooft, de waarheid is 
De spanning tussen geloven en kennen treffen we ook aan bij geloven en horen 
alsmede bij geloven en zien (359) Soms worden horen en geloven volkomen aan 
elkaar gelijk gesteld Horen is meer dan aanhoren, het is gehoor geven, het is op 
het gehoorde ingaan (b ν Joh 8, 46-47) In andere teksten gaat het horen aan 
het geloven vooraf (b ν 8, 45 b), in weer andere teksten is het horen de vol
tooiing van het geloof, het geloof als ge-hoor-zaamheid aan het woord 
(b ν 12, 47) De nauwe samenhang tussen geloven en horen moet worden begre
pen vanuit de identiteit tussen persoon en woord, tussen de verkondiger en 
hetgeen hij verkondigt het evangelie is Christus zelf (360) 
Dezelfde spanning doet zich voor bij de verhouding tussen zien en geloven 
Johannes' evangelie vertoont een kenmerkende gevoeligheid voor de tegenstelling 
licht en donker Jezus is het ware licht maar de kinderen der duisternis zien het 
niet Geloven betekent dat men in Jezus de heerlijkheid van de vader ziet 
(cfr 6, 40) Geloven en zien zijn identiek Soms echter gaat zien aan geloven 
vooraf (11, 45) soms geloven aan zien (11, 40) Het johanneische zien is geen 
mystieke ervaring, het is het zien van de heerlijkheid Gods, van de waarheid en 
het leven in de historische persoon van Jezus van Nazaret Zijn leven en zijn 
werken zijn voor wie — zoals met later zal zeggen (361) — met de ogen van het 
geloof ziet, de openbaring van de Vader (362) 

Zien en horen hebben eenzelfde betekenis, zoals blijkt uit teksten als Joh 3, 32 
en 5, 37 Uit de eerste verzen van de eerste Johannesbnef blijkt dit heel duidelijk 
'Hetgeen was van den beginne, wat wij hebben gehoord en met eigen ogen 
ge/ien, wat wij hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt van het 
Woord des levens — want het leven heeft zich geopenbaard en wij hebben gezien 
en betuigen en verkondigen u het eeuwige Leven, dat bij de Vader was en aan 
ons is verschenen — wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook 
U, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons' (1 Joh 1, 1 3a) Horen en zien 
zijn ook 'kennen' kennen is een horen dat echt verstaat (Joh 8, 43) en het is 
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een zien waartoe de wereld niet in staat is (14, 17-19) (363). Het gaat natuurlijk 
niet om een distant kennen, maar om een kennen in overgave. Het is geen 
bemeesterend kennen, integendeel, het is de kennis die gegeven wordt wanneer 
men van eigen zekerheden en die van de wereld afziet (364) en zich verlaat op 
Hem die genade en waarheid is (Joh. 1, 14). Het is eschatologisch kennen. Vrede 
en vreugde zijn haar deel. Alle aanvechtigen van de kant van de wereld zijn 
overwonnen, alle vragen en voorheen onoplosbare problemen verdwenen 
(16, 23-24) (365). 

We merkten reeds op dat de bijbel niet als vraagbaak kan dienen voor pro
blemen waarvan zij niet op de hoogte is. Toch kan ze t.a.v. de theologie van de 
geloofsdaad het kader, het perspectief bieden waarbinnen de twee spanningspro
blemen: de verhouding tussen verstand, gevoel en wil alsmede tussen subject en 
object aan de orde gesteld kunnen worden. Belangrijk is nu dat de beide pro
blemen de bijbel onbekend zijn, juist omdat ze geen scheiding aanbrengt tussen 
de verschillende polen. De bijbel gaat argeloos, in ieder geval niet gehinderd door 
eeuwen van schooltheologie en confessionele scheiding, uit van de eenheid van 
de gelovige mens. De gelovige engageert zich geheel en al; er is geen rest in hem 
die niet zou meedoen. Bovendien: hij engageert zich restloos met íets, ni. met 
het evangelie dat hem verkondigd wordt. 
Wij staan nu kort bij deze beide aspecten van de geloofsdaad stil en trekken aan 
de hand van gegevens uit de geschiedenis van de theologie enkele lijnen door, die 
voor deze studie van belang zijn. 

Verstand, gevoel en wil 

Zowel de korte aanduiding van het oudtestamentische als die van het nieuw 
testamentische geloof hebben duidelijk gemaakt dat het geloof niet bepaald 
wordt door min of meer momentane en/of oppervlakkige behoeften naar partiële 
zin, maar door het verlangen naar de uiteindelijke zinvolheid van de geschiedenis 
en het leven. Het gaat om de grond waarop de mens staat. Daar is uiteraard de 
hele persoon bij betrokken. Het is de hele persoon van de mens die een bepaalde 
'kijk' heeft op het leven, die bepaalde 'woorden' zwaarder laat wegen dan 
andere, die de geschiedenis op zijn bepaalde manier 'verstaat' en zichzelf daarin 
een bepaalde plaats 'toekent'. De woorden tussen aanhalingstekens correleren 
aan de johannei'sche beelden: zien, horen en kennen; het zijn beelden die aandui
den hoe de gelovige zich gedraagt. Gelooft hij in zijn Naam (Joh. 1, 12), dan ziet 
hij en hoort hij de heerlijkheid Gods overal. Er is geen deel in zijn leven, in zijn 
persoon dat niet meedoet in de aanvaarding van deze heerlijkheid, vol van genade 
en waarheid (Joh. 1, 14). De geloofsovergave is restloos. Zij houdt in dat men er 
van afziet dat er nog iets in de mens zelf zou zijn waarop hij zijn leven zinvol zou 
kunnen gronden. De gelovige is niet meer van deze wereld, d.w.z. zijn oorsprong 
en doel zijn gelegen in God (Joh. 15, 19) (366). Ook de rijke geschakeerdheid 
van het paulijns geloofsbegrip wijst er op dat geloven een complexe aangelegen
heid is. Het mag niet tot één bepaald aspect worden gereduceerd. Het omvat 
gehoorzaamheid aan het woord, belijdenis, hoop, ontzag en besef van eigen 
nietigheid, vertrouwen en vrijmoedigheid. De vraag naar de verhouding tussen 
verstand, gevoel en wil in de geloofsdaad is de bijbel ten ene male vreemd. Ze 
beschrijft het geloof als één beweging van de héle mens naar God toe. 

In dit verband kan men opmerken dat van de drie uitdrukkingen: credere in 
Deum, credere Deum en credere Deo, de eerste het wezen van het geloof het 
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meest volledig aangeeft. Geloven is niet zonder meer geloven dát God bestaat 
(credere Deum), noch God geloven op zijn woord (credere Deo), maar geloven in 
God, naar God toe (credere іл Deum). Het geloof is allereerst de hartstocht naar 
God, de hartstochtelijke overgave van de hele persoon aan Hem. De uitdrukking 
'credere in' komt in het symbolum apostolicum, althans in de T-versie (367), 
alleen voor in combinatie met: in Deum Patrem, in Jesum Christum, in Spiritum 
sanctum. De gelovige geeft zich alleen aan Vader, Zoon en Geest restloos over. 
Het mysterie van de kerk (credo ecclesiam), van de vergeving der zonden (credo 
remissionem peccatorem) enz. zijn in deze beweging opgenomen. Geloven is de 
persoonlijke ontmoeting met God in Jezus Christus en zijn Geest (368). 

Zo merkt men ook op dat Thomas van Aquino, afgezien van het duidelijk 
intellectuele accent dat hij de geloofsdaad meegaf, het integrale karakter ervan 
heeft gepoogd te sauveren door de opvatting dat het verstand en de wil samen de 
geloofsdaad bepalen (369). Het geloof is de ene beweging van engagement van de 
hele mens met God in Christus, als zin van de geschiedenis. Binnen deze totaliteit 
kan men een aantal aspecten onderscheiden, waarvan het verstandelijk aspect er 
één is. Het is echter van belang vast te stellen welke de aard is van het kennen dat 
het geloof impliceert. Aangezien het deel uitmaakt van de geloofsdaad, deelt het 
ook in de beweging van engagement. Dit betekent dat de kennis die het geloof 
bevat, b.v. verschilt van de kennis die haar basis vindt in de resultaten van 
natuurwetenschappelijk onderzoek. Terwijl deze laatste kennis onafhankelijk van 
de persoon van de onderzoeker tot stand komt en o.a. aan de mate van deze 
onafhankelijkheid haar kenniskarakter ontleent, bestaat de kennis die het geloof 
is (370) juist bij gratie van het persoonlijk engagement van de gelovige. Dit 
betekent natuurlijk niet dat de kennis van het geloof een minder soort kennis 
is (371). Het betekent wel dat de zekerheid die het geloof biedt, dat haar 
'aman-karakter' niet steunt op wetenschappelijke evidentie, logische argumenta
tie of zgn. objectief-wetenschappelijke conclusies. Het geloof is geen beheersend 
kennen, maar een kennis-in-overgave. Het is geen kennen uit berekening, maar 
een kennen op grond van connaturaliteit (372). Hiermee hangt de fundamentele 
vrijheid van de geloofsdaad samen. Wanneer natuurwetenschappelijk onderzoek 
een dwingend verband aantoont tussen bepaalde feiten, staat het in principe 
niemand meer vrij deze samenhang af te wijzen of net te doen alsof hij niet 
aanwezig is. De kennis van het geloof is echter een aspect van het hartstochte
lijke engagement van de mens met God. Het gaat om de mens als mens, d.w.z. 
om een vrij mens, die zich vanuit zijn eigen, unieke persoonskern bewogen weet 
naar God toe (373). Hierin is de theologische argumentatie gelegen van de stel
ling, die wij reeds eerder onderwijskundig hebben gemotiveerd, dat de affectieve 
doelstellingen van de schoolkatechese de niveaus van 'aandacht' en 'reageren' 
niet mogen overschrijden (374). Zowel Trente als Vaticanum I funderen de vrij
heid van het geloof in de vrijheid van de persoonsovergave van de mens aan God, 
Die hem tot deze overgave uitnodigt (375). Vaticanum II herhaalt deze opvatting 
en plaatst haar in het bredere kader van 'De verklaring over de godsdienstvrij
heid', een document dat — wij merken dat slechts terloops op — vanwege haar 
grote belang ook bestudering in verband met de doelstellingen van het confessio
nele onderwijs zou verdienen. In dit document komt de vrijheid van de geloofs
daad als volgt ter sprake. 'Een van de belangrijkste hoofdstukken uit de katho
lieke leer, welke inhoud is van het woord Gods en door de vaders onophoudelijk 
is gepredikt, bestaat hierin, dat de mens in het geloof vrij zijn antwoord moet 
geven aan God en dat bijgevolg niemand mag worden gedwongen om tegen zijn 
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wil in het geloof te aanvaarden (376). 

Subject en object 

Zoals de spanning tussen verstand, gevoel en wil geplaatst dient te worden in het 
bijbels verband van de eenheid van de mens die gelooft, zo vindt ook de spanning 
tussen subject en object haar eigenlijk kader binnen de bijbelse, althans nieuw
testamentische visie dat het geloof de persoonlijke aanvaarding van de blijde 
boodschap is. Er is geen tegenstelling tussen de ervaring van persoonlijke verbon
denheid met God door de gelovige mens en de verkondiging van het woord. Uit 
de theologie van het Woord is duidelijk geworden dat God zelf in Christus 
aanwezig is in het mensenwoord van de verkondiger (377). Het geloof is de 
gehoorzaamheid (υπακοή) jegens het woord der verkondiging hetgeen inhoudt 
dat de gelovige zich afwendt van het leven volgens de wet en de werken en zich 
keert tot de genadige en rechtvaardigmakende God (Cfr. 1 Kor. 1,29). Deze 
omkering bevat de belijdenis (ομολογία) dat alleen God in Christus de mens 
vrijmaakt en hem vaste grond onder de voeten geeft (cfr. Rom. 10, 8-11) (378). 
Zo kan men niet alleen zeggen dat er geen geloof is zonder verkondiging en 
belijdenis, maar ook dat het geloof de persoonlijke aanvaarding van de verkon
diging en de persoonlijke voltrekking van de belijdenis fs en dat de persoonlijke 
overgave aan God in Christus zich dáárin voltrekt. 

Deze visie wordt in de Hoogscholastiek, zij het in een andere kontekst, reeds 
door Thomas vertolkt. Een der moeilijkste kwesties van het geloofstraktaat had 
toen immers betrekking op het voorwerp van het geloof. Vormen de geloofs
artikelen het voorwerp van het geloof of is dat God zelf? Thomas lost deze vraag 
op door de invoering van inzichten betreffende het menselijk kennen. De werke
lijkheid is aan de kennende mens aanwezig op de wijze van het menselijk kennen. 
Menselijk kennen nu verdeelt de werkelijkheid eerst in stukken om ze daarna 
weer samen te voegen. Welnu: de kwestie van het voorwerp van het geloof dient 
van twee zijden benaderd te worden. Beziet men het van de kant van de werke
lijkheid zelf van het geloof, dan is God object van het geloof. Beziet men het van 
de kant van degene die gelooft, dan zijn de artikelen object van geloof. Maar, en 
dat is belangrijk, de geloofsdaad eindigt niet bij het geloofsartikel, maar bij de 
werkelijkheid zelf (379). Dit betekent dat de gelovige zich in de aanvaarding van 
hetgeen de verkondiger hem aanzegt, in betrokkenheid op God zélf mag weten. 
Daarom wordt het geloof ook een théologale deugd genoemd (380). 

De vraag is nu nog hoe de gelovige er toe komt het woord van de verkondiger 
te aanvaarden en daardoor in persoonlijke relatie met God te treden. 
De bijbel zegt dat het geloof een gave van God zelf is, een genade. 'Niemand kan 
tot Mij komen, als de Vader die Mij zond, hem niet trekt' (Joh. 6,44a). 'Hij 
voegde er aan toe: daarom heb ik U gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als 
het hem niet door de Vader gegeven is' (Joh. 6, 65) (381). Ook in het corpus 
paulinum komt de geloofsgenade ter sprake. 'Want U is de genade verleend, niet 
alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden' (Fil. 1,29). Het 
geloof is een gave van de Geest (cfr. Gal. 3, 2-5) (382). In de Hoogscholastiek 
duidt men het genadekarakter van het geloof aan met behulp van de begrippen 
lumen fidei en fides ex auditu. Het geloofslicht dat God de mens schenkt, doet 
de mens inzien en aanvoelen dat het woord dat verkondigd wordt, juist voor hem 
van betekenis is (383). Door de geloofsgenade hoort de mens het verkondigde 
woord met nieuwe oren. Het geloofslicht zet de mens in beweging; de mens voelt 
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zich aangetrokken, hij ervaart een geneigdheid om het woord van de verkondiger 
te zien als Gods eigen woord, juist tot hem gezegd In de geest van Thomas 
verder denkend (384) kan men /eggen het lumen fidei stelt de mens in staat om 
die waarheden en waarden te herkennen en te identificeren die het 7egel van God 
dragen Het geloofslicht neemt de kleur waar welke sommige woorden alsmede 
de situaties die /ij aanduiden in het licht van God hebben Het geloofslicht doet 
de mens zien wat naar God toe leidt wat met Hem verbonden is Het is een 
speciale smaak voor Gods verschijnen in het Woord en in samenhang daarmee in 
de geschiedenis Bepaalde woorden en situaties 'ruiken' als het ware naar God, 
verspreiden zijn geur Het lumen fidei is de fijne neus van de gelovige om de 
sporen van God in de woorden van mensen (385) en zo in de geschiedenis te 
ontdekken en te herkennen (386) Deze gave' wordt in de Hoogscholastiek ook 
wel 'instinctus fidei' of 'sensus fidei genoemd (387) Het 'stelt ons in staat in de 
vele dingen die wij in ons dagelijks leven ontmoeten, de goddelijke dichtheid en 
gerichtheid der dingen te herkennen en smakend te beamen (388) 

Uit dit alles blijkt dat subject en object in de geloofsdaad bijeen horen 
Vanwege Gods innerlijke aantrekking (389) geeft de gelovige zich van binnenuit 
over aan het woord dat van God spreekt waarin God zelf spreekt Toch is het 
niet onbegrijpelijk dat men in de loop van de geschiedenis subject en object van 
elkaar heeft menen te moeten scheiden De controverse tussen de reformata en 
de cathohca is daaraan voor een zeer belangrijk deel debet geweest Vanwege de 
kerkelijke druk op vorm en inhoud en geleidelijk ook op de zin van de geloofs 
daad in de katholieke kerk voelden de protestantse kerken zich steeds meer 
gedwongen de subjectzijde van het geloof te benadrukken ten koste van de 
betekenis van de kerk voor het verkondigen en het behoeden van het geloof 
Uiteraard hebben deze opvattingen elkaar wederkerig beïnvloed On/e uiteen
zetting tot nu toe leidt tot de conclusie dat men van de ene kant de sociale, 
ecclesiale dimensie van het geloof niet uit het oog mag verliezen (390) Van de 
andere kant moet men /ich bewust blijven van het feit dat de kerk niet meer, 
maar ook met minder dan een bemiddelende dienst vervult t a ν de geloofsdaad, 
resp t a v de verkondiging Zij is eindterm, noch motief, noch object van het 
geloof Dat is God en God alleen God in woord en geschiedenis 

De schaduwen van het geloof 

Het beeld van het geloof als persoonlijke beaming van de God en Vader van 
Jezus Christus, is een ideaalbeeld Het is een construct, het komt in de concrete 
werkelijkheid als zodanig niet voor Van de andere kant vertolkt het wel waar 
het concrete geloven van mensen naar verlangt, welke tendentie het bevat De 
concrete gelovige voelt bij tijd en wijle een hartstocht naar 'het absolute amen' 
maar hij beseft tevens dat hij het met minder moet leren doen Hierin is het 
tragische aspect van het geloof gelegen, haar duisternis, haar onvermogen, haar 
twijfel haar onrust Het geloof van de concrete mens wordt treffend gekarakte
riseerd door de bede 'ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp' (Mk 9, 24) Uit deze 
tekst blijkt dat geloof en ongeloof vlak naast elkaar liggen, dat in een en dezelfde 
mens geloof en ongeloof samen voorkomen (391) 

Men kan zeggen dat dit verschijnsel theologisch samenhangt met het histonsch-
eschatologisch karakter van de geloofsdaad Dit houdt in dat het geloven van de 
concrete mens krachtens de aard van de geloofsdaad op de schaduw van Gods 
aanwezigheid betrokken is Vervolgens kan men opmerken dat de cultuurhis-
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torische fase waarin de moderne mens is binnengetreden, deze schaduw nog 
verzwakt en de waarneming ervan bemoeilijkt We werken de¿e twee punten nu 
verder uit 

Geloof en ongeloof 

Het geloof heeft een paradoxaal karakter De gelovige mens zegt 'amen' tegen 
Hem die nog nooit iemand gezien heeft (Joh 1, 18), die de geheel Anders is, de 
anders Andere, tot wie geen mens kan naderen (392) Die woont in het ontoe
gankelijke licht (1 Tim 6, 16) Die is als een verterend vuur (Hebr 12, 29) Hij is 
wel aanwezig, heilvol aanwezig, maar verborgen, a h w afwezig De mens ziet 
God in het geloof met op directe wijze, maar in de historische bemiddeling van 
het woord en van de geschiedenis Hij is aan de directe waarneming onttrokken 
Hij IS omgeven door een wolk Het geloof ziet niet direct God, maar zijn scha
duw (393) Hiermee wordt de betekenis van het geloof met ontkend Immers, 
vergeleken met de duisternis van de wereld is het geloof een helder licht (lumen 
fidei), maar vergeleken met de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht in het 
eschaton is het slechts een bleke afspiegeling (394) 'Thans zien wij in een spie
gel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht Thans ken ik slechts 
ten dele maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben' 
(1 Kor 13, 12) Het bestaan van de gelovige wordt gekenmerkt door de 'tussen
tijd' waarin hij leeft Enerzijds is hij zich bewust van de heilvolle aanwezigheid 
van God, in de persoon van Jezus tot een hoogtepunt gekomen, anderzijds wacht 
hij gespannen op de volledige openbaring Gods in de volheid van Hem die zal zijn 
alles in allen (Ef 1 23) (395) De gelovige mens weet zich op weg naar de vol
tooiing Hij leidt een nomadenbestaan Hij is op weg gegaan, maar verkeert in 
onzekerheid over het verloop en het einde van de tocht Wie zal de geheel 
Andere blijken te zijn, als de weg is afgelegd9 Deze vraag vmdt nergens een 
antwoord, ze blijfft, voorlopig In die zin is geloof blind, het is het geloof van de 
wandelaar in de duisternis (396) Het is riskant geloof, voor de joden een erger
nis, voor de heidenen een dwaasheid De wereld noemt het een schandaal 

De negatieve theologie wijst op de onkenbaarheid en onbegrijpelijkheid van 
God Ieder beeld, ieder idee dat de gelovige zich van God vormt, moet steeds 
weer worden stukgebroken God is steeds groter dan wat de mens bedenkt Wij 
weten eerder wie Hij met is, dan wie Hij wel is Theologie en verkondiging lopen 
gemakkelijk het gevaar te veel van God te (willen) weten (397) De voortdurende 
uitzuivering die het menselijk kennen t a ν God behoeft, is een pijnlijk proces, 
dat men, menselijk gesproken, liever niet doormaakt De groei van het geloof 
bestaat echter hierin dat men zich steeds weer afwendt van eigen zekerheid, 
zichzelf loslaat en zich in steeds grotere onbevangenheid actief openstelt voor 
Gods eigen wijze van aanwezig zijn Het is een proces van voortdurende onthech
ting (398) De negatieve theologie houdt niet in dat het beter is van beeldvor
ming t a v God af te zien In onze beelden en begrippen is immers steeds een 
gerichtheid gelegen die een perspectief opent op God Zij bepleit wel een voort
durende onderlinge aanvulling en correctie van deze beelden en begrippen en in 
díe zin een overstijging ervan, omdat ín die overstijging de mogelijkheid tot 
Godscontact is gelegen (399) Dit houdt het geloof in beweging Het geloof is 
niet een zeker bezit het bevat een onrust verwekkende prikkel Het is steeds op 
zoek (400) 

Het zal duidelijk zijn dat de mens de verleiding van apathie en twijfel niet 
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volledig kan weerstaan De oor/aken daarvan zijn zowel in hem zelf als buiten 
hem gelegen De trektouht naar het onbekende land kan hem soms te lang duren 
en de duisternis kan hem al te zeer kwellen De onthechting die de tocht van 
hem vraagt kan soms zijn krachten te boven gaan Maar ook de wereld en haar 
veilige zekerheden kunnen hem aan het wankelen brengen Hij ¡aagt een schaduw 
na het geloof in de aanwezigheid Gods in Christus' dood en verrijzenis is een 
schandaal De gelovige is, latent of manifest in een permanente strijd gewikkeld 
Dat is /ijn tragiek Het is de strijd tussen geloof en ongeloof (401) Het geloof 
weet /ich aangevochten door het ongeloof, het ongeloof door het geloof Geloof 
en ongeloof /ijn geen statische grootheden ze prikkelen elkaar (402) Ze komen 
met elkaar in conflict omdat ze met behoren tot afzonderlijke levensfasen, maar 
tot het leven zelf van de mens (403) Er is een 'existentiale gelijktijdigheid' 
tussen beide 'simul fidelis et infidehs' (404) Deze constante bedreiging van de 
gelovige door twi|fel en ongeloof is van een andere betekenis dan de bedreiging 
van het geloof door de methodische twijfel die door Vaticanum I is afgewe
zen (405) Daar ging het om de zuiver rationahstisch-wetenschappelijke benade
ring van het geloof door Hermes Hier gaat het om de existentiële situatie van de 
gelovige 

Het is van belang dat kerk en verkondiging zich hiervan rekenschap geven, dat 
zij het bestaan van de twijfel erkennen, toelaten en positief waarderen De twijfel 
is immers een teken van intens met het geloof bezig zijn Men dient zich te 
hoeden voor uniformisme en het aanbieden van legitieme alternatieve geloofs
vormen te bevorderen (406) Men dient creatief aan te sluiten bij het verschijnsel 
dat velen vaak met meer in staat zijn tot het verwachten van en het hopen op 
Gods goede toekomst en al hun moed nodig hebben om het perspectief op God 
in Christus alleen maar open te houden en de twijfel die aan hen knaagt eenvou
dig uit te houden (407) 

Daarom kan men ook van graden en individuele mogelijkheden van geloof 
spreken Zo zijn er gebreken in het geloof (1 Tess 3, 10), groei (2 Tess 1,3, 
2 Kor 10,15) vooruitgang (Fil 1,25) vermeerdering van geloof (Lk. 17,5), 
krachtig geloof (1 Tess 1.5) en zwak geloof (Rom 14,1) (408) De 'sterke' in 
het geloof moet de zwakke' geen aanstoot geven, hem niet ergeren (1 Kor 
8.1-13 10,23 30) Zwakte in het geloof is een rest van onvrijheid om zijn eigen 
zekerheid vaarwel te zeggen en zich geheel aan God te geven (409) Zo kan men 
anderen sterken en bemoedigen in het geloof (1 Tess 3,2) Het geloof is steeds in 
beweging 

De tweede 'Aufklarung' 

Ook de cultuurhistorische fase waarin de mens thans verkeert draagt tot het 
schaduwkarakter van het geloof bij Door wetenschap en techniek heeft hij een 
houding ontwikkeld die gericht is op de rationele beheersing van de wereld 
Daardoor ontworstelt hij zich aan de slavernij in welke oncontroleerbare mach
ten hem vroeger gevangen hebben gehouden Hij bevindt zich in een emancipatie
proces van hoge snelheid 

Daar komt echter iets bij. Recente ontwikkelingen in wetenschap en techniek 
hebben hem ook van de grenzen van zijn vermogen tot beheersing bewust ge
maakt Niet in die zin dat zijn kunnen slechts partieel zou zijn, maar dat zijn 
kunnen - paradoxaal genoeg — zichzelf kan vernietigen De huidige tijd wordt 
daarom ook wel de tweede 'Aufklarung' genoemd het denken en onderzoeken 

186 



zijn zichzelf bewust geworden. 
In deze atmosfeer van optimisme omtrent het kunnen van de mens alsmede 

van pessimisme omtrent een mogelijke ondergang speelt de vraag naar de zin van 
het leven en de geschiedenis uiteraard een grote rol (410). Hoewel daardoor een 
zekere ruimte vrijkomt voor de bezinning op wat de mens uiteindelijk het meeste 
aangaat, toch kan men niet zeggen dat de aanwezigheid Gods in de geschiedenis 
daardoor als vanzelf meer toegankelijk is geworden voor de moderne mens. Het 
'aude sapere van de 'Aufklärung' is hem zo eigen geworden dat de schaduwen 
van Gods aanwezigheid in de geschiedenis daardoor juist bleker zijn geworden. 
De dreiging van een eventuele ondergang brengt hem eerder tot het besef in een 
aporie te verkeren (411) dat dat het hem aan God doet denken. 

Toch liggen hier mogelijkheden en kansen voor verkondiging en kerk. Wij bedoe
len dat de verheldering van het evangelie in zijn relevantie voor de zinvraag van 
eminent belang is De moderne theologie geeft er blijk van deze uitdaging serieus 
te nemen door de fundamentaaltheologische aspecten van de christelijke levens
interpretatie vaak bij ieder thema opnieuw aan de orde te stellen en deze in het 
perspectief van de zinvraag te doordenken (412). Het gaat er om wat het evan
gelie betekent wanneer mensen geconfronteerd worden met hun radicale onze
kerheid t.a.v. de toekomst van mensheid en wereld, het collectieve en individuele 
lijden van anderen en van zichzelf, de dood, de zin van geluk en liefde, van 
vrijheid en schuld, van geboren worden en sterven. Uiteraard verdwijnt deze 
onzekerheid niet bij de gelovige aanvaarding van het evangelie. Wie de moed 
heeft en het risico neemt zich ín deze benauwende, aporetische situatie tot de 
God en Vader van Jezus Christus te wenden, vindt daarin wel een hoopvol 
perspectief, een uitzicht, maar niet zo, dat zijn vragen daarmee zouden zijn 
opgelost. Deze vinden hun wortels immers in het bestaan zelf van de mens en in 
het wezen zelf van de geschiedenis; ze zijn radicaal. Het geloof in het evangelie 
voorziet ze niet van een passend antwoord. Door het evangelie komen ze echter 
in een andere kontekst te staan, er valt een ander licht op, ze komen in het 
perspectief te staan van Gods goede schepping, van Zijn heilsdaden, van de Geest 
van vuur en liefde, van Jezus, onze broeder, Gods uitverkorene (413). De vragen 
blijven; ze bevatten zélf, inchoatief, het antwoord (414). Het geloof is allereerst 
de hartstocht naar God, het vurig verlangen (415) en niet het in artikelen ver
vatte antwoord op de vragen van het leven. De gelovige neemt deze in zijn totale 
bewegen naar God echter mede op. Men kan zeggen: geloven is het uithouden 
van de radicale vragen in het perspectief van Gods belofte, op grond van Zijn 
grote daden in het verleden (416). Geloven is: het er op wagen. Geloven vereist 
moed (417). 

Sectie 14.2. Theologisch leren denken en de ontwikkeling van het geloof. 

Zoals de theologiebeoefening het geloof van de kerk kritisch-onderzoekend tege
moet treedt en tot de ontwikkeling ervan creatief bijdraagt (418), zo kan de 
inleiding in het theologisch denken die in de schoolkatechese plaatsvindt, invloed 
uitoefenen op de houding van de individuele persoon t.a.v. het evangelie. Of zulk 
een mogelijkheid in de schoolkatechese ook geactualiseerd wordt, is afhankelijk 
van een aantal factoren, waaronder de persoonlijke communicatie tussen leraar 
en leerling een belangrijke, maar vooraf oncontroleerbare plaats inneemt. Het 
gaat ons nu niet om de voorwaarden voor de realisering van deze mogelijkheid, 
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maar om de mogelijkheid zelf Daarom luidt de vraag van deze sectie of de 
vorming van het denken in de schoolkatechese tot de groei van het geloof kán 
bijdragen wellicht zelfs een intrinsieke tendens daartoe bevat Voor een ant
woord op deze vraag gaan we allereerst na hoe de theologie bij de bewegelijkheid 
van de spanning tussen geloof en ongeloof aansluit en vervolgens welke de moge
lijke gevolgen zijn van een inleiding in de theologie voor het geloof van de 
individuele persoon Tot slot geven we aan waarom theologie en geloof innerlijk 
samenhangen 

Theologie en de spanning tussen geloof en ongeloof 

Geloof en ongeloof zijn limiet-begrippen De concrete mens vertoont altijd een 
mengeling van deze twee Welnu zowel de gelovige als de ongelovige in de mens 
zijn gebaat bij reflexieve bezinning Geloof, noch ongeloof kunnen zich van 
kritisch denken ontslagen achten Het denken is voor het geloof van belang om 
misvorming, ideologie, fan/eisme en de bekoring van de synagoge (419) op het 
spoor te komen Geloof dat het denken schuwt is vroom gecamoufleerd onge 
loof (420) Het denken is voor het ongeloof van belang om vragen, twijfels, 
bezwaren en verwijten aan een nader onderzoek te onderwerpen Ongeloof, dat 
het denken schuwt, is verlicht geflatteerd pseudogeloof (421) Bovendien biedt 
het denken hulp bij de verheldering van de onderlinge strijd tussen geloof en 
ongeloof Men kan zeggen dat het denken deze strijd mede in beweging zet en 
verhevigt 

De theologie nu stelt zich ten doel systematisch over geloof en daarmee ook 
over ongeloof na te denken Omdat de schoolkatechese zich ten doel stelt de 
vorming van het denken en van actieve openheid d m v de thema's modellen, 
regels en begrippen der historische systematische en praktische theologie, sluit 
zij onmiddellijk aan bij het conflict tussen geloof en ongeloof dat zich in de 
mens afspeelt en zet zij de reflexie daarop systematisch in beweging (422) Het 
gaat haar immers niet om de overdracht van definitieve antwoorden of om het 
bedenken van oplossingen, alsof de strijd tussen geloof en ongeloof tijdens het 
godsdienstonderricht of zelfs maar tijdens dit leven beslecht zou kunnen worden 
Denken, ook theologisch denken, betekent juist in beweging zijn verder gaan, 
hernemen onderzoeken, hypothesen formuleren, vooronderstellingen analyse
ren, criteria verzamelen en hanteren Uiteraard dragen de historische systema
tische en praktische theologie ook 'stof aan Ieder naar hun eigen aard geven ze 
aan op welke wijze de kerken in de lengte van de geschiedenis en in de breedte 
van de wereld het mysterie van God Vader. Zoon en Geest als hcüvol voor mens 
en wereld hebben verstaan en hun leven daarnaar hebben ingericht De drie 
functies der theologie leveren daarmee een bonte hoeveelheid stof Het doet 
denken aan een fugatiseli werk met een eindeloos aantal stemmen Men herkent 
er rustige en grillige thema's in gezet in de hoofdtoonaard of in de dominant
toonaard, al of niet gemoduleerd, met grillig contrapunt of door een homofone 
klank begeleid, in een strenge doorvoering ontwikkeld of in een wat soepeler 
geheel gevat, thema's in omkering in kreeftengang in vergroting en verkleining 
Hier en daar komt men 'Engfuhrung' tegen Een fuga is eindeloos in beweging, 
komt nergens tot rust Dit geldt ook voor het functioneren van de theologie in 
de schoolkatechese De thematiseringen de begrippen en beelden die de leraar en 
de leerlingen aantreffen en die verband houden met het onderwerp dat aan de 
orde is, brengen hun denken met tot stilstand Integendeel, wanneer ze eenmaal 
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van deze en gene interpretatie hebben kennis genomen, begint het boeiende 
spel' van vergelijking, van ontleding, van omkering, van toepassing, van beoor
deling, van nader bronnenonderzoek Het geheel vormt een perpetuum mobile, 
waarin uiteraard wel antwoorden voorkomen, zij het voorlopige, daar de radica
liteit van de vragen steeds noopt tot verdere studie. Antwoorden breken iedere 
keer weer af, vragen groeien (423). Theologie is immers niet de wetenschap van 
probleemoplossers, maar de systematische bezinning op de wisselende namen van 
God als de zin van de geschiedenis, waarop de mens met al zijn hortstocht 
betrokken is 

Theologie en de persoonlijke verhouding tot het evangelie 

Theologisch leren denken is wel een boeiend proces, maar dat is het niet alleen. 
Het heeft ook betrekking op de eigen persoon. Het kan niet anders dan dat men 
op enigerlei wijze door het theologisch leerproces dat men doormaakt, ook 
persoonlijk geraakt wordt, zij het dat dit kan variëren van een zeer latente tot 
een zeer manifeste beïnvloeding. 

Het kan zijn dat men een kritischer houding gaat aannemen t.a.v. zijn eigen 
geloof dat van zijn ouders of dat van de kerk, omdat men attent is geworden op 
de vervreemding ervan t.a v. het evangelie. Daardoor kan men in een zekere 
distantie komen te verkeren. Ook verschijnselen van crisis kunnen zich voordoen. 
Het is zaak dat de godsdienstleraar dergelijke fenomenen goed diagnostiseert, ze 
niet vanuit zijn eigen referentiekader diskwalificeert en ze zeker niet als aanval 
op zijn katechetische activiteit interpreteert. Hij doet er evenmin goed aan het 
crisiskarakter van het geloof te verzachten (424). Geloven ís immers een waag
stuk. Hij dient erop verdacht te zijn dat een crisis zich o.a. kan aankondigen door 
agressief gedrag: de mens biedt nu eenmaal weerstand tegen de ellende die een 
crisissituatie met zich meebrengt. Heroriëntatie is een pijnlijk proces. 'Educative 
counseling' behoort op zulke momenten tot het professionele optreden van de 
leraar (425). Geduldig wachten, aandachtig luisteren en moedig zwijgen' vormen 
de daarbij passende houdingen (426). Zij beschermen leraar en leerlingen tegen 
de toename van angst. Geduld is een teken van geloof zelf (427). Aan de wijze 
waarop de leraar zijn eigen twijfel uithoudt en daarvan uitdrukkelijk blijk geeft, 
kunnen de leerlingen groeien en de vruchtbaarheid van verwachtende passiviteit 
ervaren. Het geeft hen in ieder geval het gevoel vrij te mogen zijn, hetgeen een 
conditie is voor de geloofsdaad (428). 

Het kan ook zijn dat men zich wat milder en positiever, met wat minder 
twijfels en bezwaren tegenover het evangelie gaat opstellen. M.n. de studie van de 
geschiedenis, c.q. de geschiedenis van de theologie kan relativerend en verhel
derend werken. Historische theologie wekt inzicht in de oorzaken en de wording 
van de huidige situatie van kerk en geloof. Ze maakt ook duidelijk dat 'het niet 
altijd zo geweest is' en dat 'het dus anders kan" en anders moet'. De bestudering 
van de geschiedenis kan mensen brengen tot verantwoordelijkheidsbesef en ver
anderingsenergie in hen opwekken met het oog op de toekomst. Ook de syste
matische theologie kan een positieve invloed hebben. Zij tracht duidelijk te 
maken wat het evangelie vandaag inhoudt, rekening houdende met het huidige 
cultuurbeeld, met de ernst waarmee de huidige mens zich de zinvraag stelt (429), 
met bezwaren die vanuit wetenschappelijke inzichten en wereldbeschouwelijke 
stelsels tegen het evangelie en het geloof in het evangelie (kunnen) worden 
ingebracht. De systematische theologie tracht tot een modern verstaan van het 
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evangelie bij te dragen Ook de praktische theologie kan een gunstige werking 
hebben op het geloof van de individuele persoon Ze geelt aan wanneer het 
geloof van Lhnstenen en van de kerk tot het geluk van mensen bijdraagt Dit 
verdiept het in¿icht in de positieve functie van het evangelie De praktische 
theologie werkt ook ontmaskerend Dit kan de individuele persoon aanzetten tot 
aktiviteiten van hervorming en 'herbronning' (430) 

Theologie in het interval tussen ervaring en ervaring 

Het is niet verwonderlijk dat theologisch denken tot de ontwikkeling van het 
geloof kan bijdragen vaak door scherpe crises heen en zelfs een intrinsieke 
tendens daartoe vertoont Dit hangt samen met de verhouding tussen denken en 
ervaren (431) Лап het denken gaat het ervaren vooraf Het denken is de 
reflexieve bezinning op het verstaan dat onuitgesproken in de ervaring vervat is 
Het denken omtrent een bepaalde aangelegenheid veronderstelt dat deze eerst 
ervaren is Dit behoeft niet steeds een eigen ervaring te zijn Voorwaarde is wel 
dat de betreffende persoon de ervaring die anderen gehad hebben, in haar moge
lijke relevantie voor zijn eigen leven kan verstaan (432) Anderzijds kan het 
denken /elf (relatief) nieuwe ervaringen voortbrengen Het denken b ν over 
verantwoordelijkheid kan tot een (groter) verantwoordelijkheidsbesef lei
den (433) Het denken over democratisch leiderschap kan tot een (groter) erva
ren van het belang van democratische verhoudingen leiden M a w het denken 
veronderstelt de ervaring en kan ervaring versterken en uitbreiden 

Voor de verhouding tussen theologie en geloof betekent dit het volgende Er 
is pas van theologisch denken sprake, wanneer het de reflexieve bezinning is op 
het voor reflexieve verstaan dat in de geloofservaring vervat is Zoals ge/egd 
behoeft dit niet geheel en al eigen ervaring te zijn Van de ene kant is de absolute 
afwezigheid van geloofservaring een ideaaltypisch construct, van de andere kant 
is alle menselijk ervaren dialogisch van aard, d w z dat ieder mens altijd door de 
ervaringen van anderen beïnvloed wordt Theologisch denken is zoals alle den
ken — alleen mogelijk voorzover het voortbouwt op die ervaringen van anderen 
die minstens wellicht zeer voorlopig - verstaanbaar en invoelbaar zijn voor de 
betreffende persoon Dit houdt in dat ook mensen die niet uitdrukkelijk aan de 
geloofsbeaming van de christengemeenschap participeren, m theologicis kunnen 
meedenken, en wel voorzover de betreffende thematiek in zijn mogelijke rele
vantie voor mens en samenleving verstaanbaar en invoelbaar is Dit sluit aan bij 
de opgave van de theologie het geloof tot uitdrukking te brengen met het oog op 
de vragen van een wereld die o a door agnosticisme wordt bepaald (434) 

Voor de programmering van de schoolkatechese houdt dit m dat zij vol
doende 'ervarmgsstoffen' bevat waardoor een bepaalde thematisering voor de 
leerling toegankelijk wordt Hiermee onderstrepen we nog eens, nu theologisch, 
het belang van wat men wel het ervaringsbeginsel (435) of het prmciep van de 
concrete referentie (436) van het onderwijs noemt Theologisch denken immers, 
dat op de geloofservaring (van anderen) voortbouwt, kan bijdragen tot (diepere) 
geloofservaring, tot de sensus fidei Theologie kan leiden tot beter verstaan van 
het evangelie in deze tijd Dit verstaan heeft een vanatiebreedte van 'begrip voor 
hen die geloven in het evangelie' tot het evangelie zien als grondslag van de eigen 
levens- en wereldbeschouwing' Katechetisch onderwijs dat theologisch denken 
tot doel heeft, bevat daarmee de intrinsieke mogelijkheid, de intrinsieke tendens 
zelfs om leraar en leerlingen geleidelijk in te leiden in, om met Johannes te 
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spreken, het zien, het horen en het kennen van het evangelie, zij het dat dit kan 
variëren van zeer latente tot zeer manifeste beïnvloeding. Theologische reflexie 
vindt immers plaats in het interval tussen ervaring en ervaring' (437). 
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Hoofdstuk V Een model van katechetische programmering 

De in¿ichten van de voorafgaande hoofdstukken worden in dit laatste hoofd
stuk samengevat De ordening van deze samenvatting is gericht op het ontwerp 
van een model van katechetische programmering ten behoeve van het V W O en 
H A V O meer in het bijzonder de hogere klassen 
Gezien de opzet van deze studie zal dit hoofdstuk tevens tot uitdrukking bren 
gen de complementariteit van onderwijskunde en theologie, welke in hoofdstuk I 
is bepleit Dit houdt in dat wij de belangrijkste elementen van de katechetische 
leerplanontwikkeling zowel vanuit de onderwijskunde als vanuit de theologie 
benaderen Niet alleen de onderwijskunde (hfdst II), maar ook de theologie, zo 
stelden wij in de inleiding van hfdst IV, bevat inzichten die onontbeerlijk zijn 
voor de programmering van katechetische units, hetgeen behalve voor de inhoud 
(hfdst III) ook geldt voor de doelstelling, de methode, de toetsing en de eva 
luatie van de schoolkatechcse In het onderhavige hoofdstuk wordt dit nader 
uitgewerkt Wij wijzen nu reeds o a op de betekenis van de theologie voor de 
levensduur van het leerplan, op het theologisch belang van het beginsel van 
alternativiteit in de katechetische programmering, op de relatie tussen de theo
logie van de geloofsdaad en de vorming van het denken en van actieve openheid 
en wel naar het aspect van de bewegelijkheid van deze vorming alsmede naar dat 
van de draagwijdte ervan in verband met het mysteriekarakter van het geloof, op 
de samenhang tussen theologisch denken en ervaren, op de verhouding tussen de 
vrijheid van de geloofsdaad en actieve tolerantie, op de bevoegdheid van de 
kerkelijke leiding o a inzake de inhoud van de schoolkatechese, op de aan de 
theologie te ontlenen selectiecriteria m b t de inhoud van de schoolkatechese, 
hetgeen o m consequenties heeft voor de verhouding tussen bijbel en katechese, 
voor de beoordeling van het zgn katechetisch kontekstmodel dat aan de niet-
theologische vakken een grote plaats toekent alsmede voor de betekenis van de 
moderne zinvraag in dezen, voorts wij/en we op de intrinsieke tendens van de 
schoolkatechese tot verkondiging kerkvorming en geloofsontwikkeling als selec
tiecriterium m b t de concrete stof en de leeractiviteiten van de schoolkatechese, 
op de theologische implicaties van het (bijbel )verhaal, op de theologische rele
vantie van het methodisch beginsel van de levensnabijheid, op de theologische 
draagwijdte van toetsing en evaluatie 

Leerplanvormen en de programmering van katechetische units 

Voordat uit de voorafgaande hoofdstukken de lijnen worden doorgetrokken die 
leiden tot een model van katechetische programmering, wordt een enkel woord 
gewijd aan de overgang die nu gaat plaatsvinden van een theorie van kate
chetische leerplanontwikkeling naar een model van programmering dat gericht is 
op de samenstelling van katechetische units Een dergelijke overgang is niet 
zonder meer vanzelfsprekend Logischerwijs zou immers na de vorming van zulk 
een theorie de samenstelling van een leerplan moeten volgen en pas daarna het 
ontwerp van een model volgens welk het leerplan in units kan worden uitge
werkt Dat deze logische orde met wordt gevolgd, heeft de volgende reden 
Wij maken behalve in vormen van leerplanorganisatie ook onderscheid in vormen 
van het leerplan als zodanig Vormen van leerplanorganisatie hebben betrekking 
op de ordening van de verschillende leerplanelementen binnen het leerplan 
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(sectie 7 2 ) Vormen van het leerplan hebben betrekking op de beknoptheid en 
het globale karakter versus de uitvoerigheid en gedetailleerdheid van het leerplan 
Zo kan men een onderscheid maken tussen het raamleerplan enerzijds en wat we 
het operationele leerplan kunnen noemen anderzijds Het raamleerplan bevat 
slechts de thema's en de volgorde van de thema's, welke over een tijdsbestek van 
een of meerdere jaren onderwezen en geleerd dienen te worden Soms bevat het 
een enkele algemene aanduiding van de doelstelling en een klein aantal metho
disch didactische aanwijzingen Het operationele leerplan (2) bevat behalve de 
algemene doelstelling(en) en de thema's van het onderwijs over een tijdsbestek 
van éen of meerdere jaren, ook de nadere concretisering van de thema's, de 
specifieke doelstellingen, de concrete stof, de leeractiviteiten en de media, welke 
fungeren als de methode om de doelstelling te bereiken alsmede het instru
mentarium voor de toetsing en evaluatie van het leerresultaat (3) 
De criteria nu voor de samenstelling van een katechetisch raamleerplan liggen m 
de voorafgaande hoofdstukken vervat, m η in sectie 11 1 De thema's van het 
raamleerplan dienen, zo is betoogd, rechtstreeks te worden afgeleid uit het ge-
loofsverstaan van de (universele, lokale, с q kritische) kerk Bovendien dienen zij 
een directe band te onderhouden met het trimtair-christologisch mystene van 
schepping, verbond en voltooiing Daar we de hierarchia ventatum niet als kwan
titatief, maar als kwalitatief selectiebeginsel hebben gehanteerd, kunnen de 
thema's variëren naargelang de omstandigheden van tijd en plaats Dit houdt in 
dat een katechetisch raamleerplan flexibel en open is, haar thematiek verandert 
met het culturele en geestelijke klimaat mee Hieruit volgt dat een katechetisch 
raamleerplan afziet van een voor alle tijden geldende, afgeronde systeembouw 
Deze is ook niet nodig, daar de leerling zich bij ieder thema opnieuw bezighoudt 
met de kern van het christelijk geloof het ene en tegelijk allesomvattend mys
terie van de drie ene God, zij het onder een steeds wisselend aspect Een kate-
chetisch raamleerplan dient toch zeker iedere vijfjaar aan een grondige revisie te 
worden onderworpen 
Met deze samenvatting nu is voldoende aandacht besteed aan de entena voor de 
samenstelling van een katechetisch raamleerplan Het formuleren van de criteria 
voor de samenstelling van een operationeel leerplan is echter een andere zaak 
Vanwege de aard en de specificiteit van een operationeel leerplan zien wij geen 
verschil tussen zulk een leerplan dat een tijdsbestek van een of meerdere jaren 
bestrijkt enerzijds, en een kleinere of grotere verzameling katechetische units 
anderzijds Daarom kan na de voorafgaande samenvatting betreffende de criteria 
voor de samenstelling van een katechetisch raampleerplan onmiddellijk worden 
overgegaan tot de beschrijving van een model van de programmering van kateche
tische units 

Bronprogramma 

Voor een goed begrip zij er aan herinnerd dat het in deze studie niet gaat om het 
proces, maar om de programmering van de schoolkatechese Daarom wordt in 
het volgende afgezien van de variabelen die op de concrete lessituatie van invloed 
zijn Evenzo wordt afgezien van planning van de schoolkatechese Deze onder
scheidt zich van de programmering doordat ze de onmiddellijke voorbereiding 
vormt van één of enkele lessen, te geven door een bepaalde leraar, met het oog op 
een concrete leersituatie in een bepaalde klas 

In deze studie en met name in dit hoofdstuk gaat het, zoals gezegd, om de 
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criteria voor de programmering van de schoolkatechese Daarbij staat ons de idee 
van de zgn source unit voor ogen, welke term zich het best laat vertalen door 
bronprogramma (4) Een bronprogramma bevat behalve het thema van de kate-
chetische unit ook alternatieve theologische modellen, regels en begrippen, alter
natieve specifieke doelstellingen, alternatieve methoden (concrete stoffen, leer
activiteiten, media) en alternatieve instrumenten voor toetsing en evaluatie (5) 

Het beginsel van alternativiteit is om verschillende redenen van belang Op de 
eerste plaats komt het tegemoet aan het onderwijskundig pleidooi voor de af
stemming van de onderwijsstrategie op de concrete variabelen die het onderwijs
leerproces bepalen De leraar kan uit het bronprogramma immers die elementen 
kiezen die b ν aansluiten bij de zgn beginsituatie van een bepaalde groep leer
lingen Men kan in deze beginsituatie vijf kategoneen variabelen onderscheiden 
die van de leerling (b ν verworven kennis en inzicht, interessen, behoeften, 
motivatie, leertempo) die van de leraa-- (b ν leidersschapsstijl, theologische voor
keur, rolopvatting), die van de klas of leergroep (b ν informele leiders, subgroe
pen), die van de school (b ν lerarencorps, democratisering, directie ouders) en 
de situationele factoren (b ν tijd, actualiteit) (6) Op de tweede plaats corres
pondeert het beginsel van alternativiteit aan het godsdienstpsychologisch inzicht 
dat de confrontatie met een verscheidenheid van interpretaties t a v een bepaald 
thema welke door een katechetisch bronprogramma wordt mogelijk gemaakt, de 
Psychohygiene van de leerling in zijn verhouding tot de godsdienst bevordert 
'Committed religion' kenmerkt zich immers door grotere flexibiliteit, ruimte 
voor differentiatie, nuance en pluralisme (7) Op de derde plaats beantwoordt 
het beginsel van alternativiteit aan de waarschuwing van de theologie van de 
geloofsdaad inzake uniformisme De spanning van geloof en ongeloof vereist de 
afbraak van stereotypieën en van dilemma's en de aansluiting bij de rijke ge 
schakeerdheid die het leven van de gelovigen kenmerkt (8) Op de vierde plaats 
bevordert het bronprogramma de betrokkenheid en de participatie van de leerlin
gen Het bronprogramma stelt immers de leraar in staat samen met de leerlingen 
de weg te kiezen die zij met het oog op het (eveneens gezamenlijk gekozen) 
thema zullen gaan afleggen Een bronprogramma behoort wel tot de sector van 
het operationele leerplan, d w z dat het naar de voornaamste elementen van het 
leerplan gedetailleerd is uitgewerkt, maar het is niet op uniforme wijze prescrip
tief Het biedt immers een voldoende ruim keuze-aanbod Daarmee kan het 
bijdragen tot de verwezenlijking van de democratisering op het microniveau van 
het onderwijs, t w het onderwijsleerproces in een bepaalde klas of leergroep (9) 
Hierin komt het bronprogramma tegemoet aan het thematisch leerplan, ook wel 
projectmethode genaamd (10) Men kan zeggen dat het bronprogramma de leer
ling centraal stelt, inzover deze samen met de leraar vaststelt wat voor hem, 
uiteraard in samenhang met de algemene doelstellingen van de schoolkatechese, 
op een bepaald moment het leren waard is (11) 

Wij gaan nu over tot de ontwikkeling van een model van katechetische pro
grammering Successievelijk komen aan de orde 1 het algemene doel van de 
schoolkatechese, 2 de inhoud, 3 de specifieke doelstellingen, 4 de concrete 
stof, leeractiviteiten en media, 5 toetsing en evaluatie Deze ordening komt in 
grote lijnen overeen met de programmermgsschema's die in onderscheid met de 
'Bildungstheoretische' (Weniger, Spranger, Litt, Derbolav, Klaflci) en de informa-
tietheoretische of cybernetische modellen (waartoe o a geprogrammeerde 
instructie gerekend wordt en het leren via leermachines), behoren tot de leer
theoretische modellen (12), en welke ten onzent o a door Knoers (3), Van Gel-
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der (14) en De Corte es. (15) zijn geïntroduceerd. 

PARAGRAAF 15 HET ALGEMENE DOEL VAN DE SCHOOLKATE-
CHESE. 

School en schoolkatechese 

Wij hebben de algemene doelstelling van de schoolkatechese bepaald in het kader 
van de functie van de school. In aansluiting bij de theorie van Bruner hebben we 
de vorming van het denken in het centrum gesteld en in samenhang daarmee de 
vorming van actieve openheid. De relatie tussen schooltheorie en katechetiek kan 
niet voldoende in de aandacht worden geplaatst. Verschil van inzicht in de wijze 
van katechetische programmering is immers vaak terug te brengen tot verschil 
van inzicht in de functie van de school (16). Er is ook gewezen op de plaats van 
de schoolkatechese in de school en in het schoolleerplan. De schoolkatechese is 
niet op usurpatie gericht, maar kan en moet coöperatief in het totaal van de 
school functioneren. Tot slot is aandacht besteed aan de wijze waarop de school
katechese bijdraagt tot het bereiken van het algemene doel van de school. Van
wege de betekenis van de religieuze dimensie van de werkelijkheid voor de ont
wikkeling van de samenleving en de groei van de individuele persoon is het van 
belang dat het denken van de leerling met het oog hierop gevormd wordt en dat 
hij zich actief leert openstellen. 

Het wetenschapsstructuurleerplan 

Tegen de achtergrond van de schooltheorie van Bruner hebben wij onze voorkeur 
uitgesproken voor het wetenschapsstructuurleerplan. Voor de programmering 
van de katechese betekent dit dat de inhoud van de katechese aan de theologie 
wordt ontleend. Hiermee wordt een standpunt ingenomen in een discussie die, 
zoals het zich laat aanzien, nog lange tijd zal blijven woeden. Kortweg geformu
leerd: het doel van de schoolkatechese voor V.W.O. en H.A.V.O., in het bijzon
der de hogere klassen, is niet de leerlingen onmiddellijk met de religieuze werke
lijkheid zelf in contact te brengen, maar met de begrippen, regels en modellen 
die de theologie met betrekking tot bepaalde thema's aan de orde stelt. De 
inhoud van de schoolkatechese is dus niet direct de religieuze werkelijkheid, 
noch de religieuze ervaring van de werkelijkheid, maar de theologie. Nu dit 
eenmaal zó is gesteld, is het van belang er twee opmerkingen aan toe te voegen, 
die onmiddellijk met deze stellingname samenhangen. Op de eerste plaats dient 
men zich te hoeden voor het gevaar van verbalisme (17). Anders geformuleerd: 
omdat het godsdienstonderwijs zich ten doel stelt de ordening van religieuze 
voorstellingen d.m.v. het denken (18), dient het er voor te waken dat er iets te 
ordenen vált. Dit betekent dat katechetische units veel plaats zullen moeten 
inruimen voor die ervaringen van de werkelijkheid, waarvan de theologische 
inhouden de begrippelijke explicitering zijn (19). Dit houdt overigens niet in dat 
katechetische programmering de (religieuze) ervaringen van leerlingen onge
structureerd tot uitgangspunt neemt. Het betekent dat katechetische program
mering de begrippen, regels en modellen die zij aan de theologie ontleent, van 
concrete referenties (20) voorziet in de vorm van b.v. verhalen, biografieën, auto
biografieën, interviews, verslagen van pastorale gesprekken. In par. 18 komen we 
hierop terug. Op de tweede plaats: niet alleen de vóórwaarde voor de juiste 
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omgang met begrippen heeft betrekking op de ervaring, ook de mogelijke uitwer
king van deze omgang op de persoon van de leerling heeft met ervaringen te 
maken Het denken vindt immers plaats 'in het interval tussen ervaring en erva
ring' (21) Theologisch denken bevat de intrinsieke tendens tot voeding van de 
sensus fidei (22) Ook met deze mogelijkheid zal de programmering van de kate-
chese rekening moeten houden 

De vorming van het denken 

Zowel onze overwegingen omtrent de functie van de school en de school-
katechese als de inzichten die aan de godsdienstsociologie, de godsdienst-
psychologie en de theologie van de geloofsdaad zijn ontleend, ondersteunen het 
belang van de vorming van het denken in de schoolkatechese In overeenstem
ming met onze theorie over de school draagt de vorming van het denken in 
theologicis bij tot grotere bewustwording van de wijze waarop de samenleving 
met de individuele burger omgaat en de individuele burger met de samenleving 
onder het opzicht van beider godsdienstigheid Zij komt de bewuste en verant
woorde inrichting van het leven van de individuele persoon in religieus opzicht 
ten goede (23) Zij oefent de leerling in veranderbaarheid m.b t religieuze 
stroomversnellingen en zij werpt een dam op tegen het proces van kennisver-
oudenng (24) Ook de godsdienstsociologie heeft aan het licht gebracht dat de 
vorming van het denken van belang is, m η vanwege de ontmaskeringsfunctie 
van het godsdienstonderricht Ook het inzicht in de positieve bijdrage van de 
godsdienst aan de sociale veranderingsprocessen wordt erdoor vergroot (25) De 
godsdienstpsychologie richt eveneens de aandacht op de waarde van het denken 
voor gezonde godsdienstigheid 'Het tegendeel van denken is niet denken. 
Het etiketteert, 'denkt' in hokjes, fixeert Denken verruimt, maakt vrij, denkt 
niet in de ruimte, maar in de tijd, denkt historisch, heeft gevoel voor nuances, is 
beweeglijk, ontmaskert ideologisch 'denken" (26) Deze beweeglijkheid wordt 
ook bepleit door de theologie van de geloofsdaad Het staken van de strijd tussen 
het geloof en het ongeloof in de mens zou zowel aan het geloof als aan het onge
loof tekort doen Geloof dat níet nadenkt is gecamoufleerd ongeloof, ongeloof 
dat met nadenkt is verlicht geflatteerd pseudogeloof (27) Theologisch denken 
scherpt de blik bovendien voor het verschijnsel 'dat het met altijd zo geweest is', 
dat en hoe het anders moet en anders kan (28) 

Het is van belang op te merken dat het theologisch denken van een andere 
aard is dan b ν het denken van de natuurwetenschappen Deze kwestie spitst 
zich toe op de vraag in hoeverre probleemoplossend denken dat Bloom e a 
kenmerkend achten voor de hogere cognitieve niveaus (29), toepasbaar is op de 
schoolkatechese Hier stelt zich op katechetisch vlak de kwestie van de rationa
liteit van de theplogie Zoals reeds eerder is opgemerkt ligt de cognitieve acti
viteit van de geloofsdaad ingebed in de totaliteit van het persoonlijk engagement, 
van het 'credere in Deum' en vindt zij haar wortels met m een wd tot beheersen, 
maar in een houding van geëngageerde connaturalrteit (30) Ook voor de theo
logie als geloofswetenschap geldt dat berekenende distantie haar vreemd is Zij is 
gericht op de vermeerdering van inzicht in Hem, naar wie haar hart uitgaat 
Onophoudelijk stoot ze daarbij op het mysterie Onophoudelijk is ze zich bewust 
van onthulling en verhulling tevens Want nadenken over God doet antwoorden 
afnemen en vragen toenemen Niettemin staat de theologie voor de opgave het 
mysterie van God als mysterie verstaanbaar en inzichtelijk te maken en de ver-
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schillende facetten ervan te verhelderen. Daartoe onderzoekt zij de wisselende 
namen, beelden en verhalen die in de loop van de geschiedenis van geloof en kerk 
zijn opgekomen, bewaard, doorverteld, weer vergeten, teruggekeerd en vast
gehouden zijn. Deze symbolen onderzoekt zij; ze brengt ze niet alleen met elkaar 
in verband, maar ook met de wereld van vandaag, met 's mensen zinvraag en met 
hun feitelijke relevantie voor het heil van individu en samenleving. Welnu, deze 
onderzoekende, systematiserende en interpreterende functies der historische, 
systematische en praktische theologie sluiten aan bij de hogere cognitieve doel-
stellingskategorieen van Bloom e.a. Men kan ze daarin onderbrengen op voor
waarde dat de werkelijkheid zelf waarnaar deze symbolen verwijzen, als geheim 
in tact blijft. In die zin kan men zeggen dat theologisch denken in de school-
katechese het inzicht in religiosis bevordert, en tegelijk de vraag, wie God is, 
steeds gróter maakt. Theologiseren betekent immers zichzelf geleidelijk van eigen 
grenzen reflexief bewust worden. Theologiseren betekent steeds meer inzicht 
krijgen in het perspectivisch karaktervan religieuze naamgeving (31). Dit bete
kent dat probleemoplossend denken een belangrijke plaats inneemt in de school-
katechese. De conditie die we hierbij formuleren heeft hierop betrekking dat het 
denken de eigen aard van de theologie als geloofswetenschap in tact laat. Defi
nitieve probleemoplossing komt overigens uiteindelijk in geen enkele wetenschap 
voor: het geheim van de werkelijkheid stelt de mens steeds weer voor raadsels. 

Kennis 

In sectie 7.2. is het vraagstuk van de kennis geplaatst in het kader van het denken 
als proces van kennisvorming. Kennis is het onthouden of het herkennen van 
informatie die de leerling tijdens het onderwijsleerproces heeft opgeslagen. Deze 
informatie kan betrekking hebben op losse gegevens (feiten, termen), op metho
den volgens welke losse gegevens met elkaar verbonden worden en ten slotte op 
ideeën en theorieën (32). Omdat de vorming van het denken en van actieve 
openheid centraal staan, is kennis slechts van belang voorzover ze een functie 
vervult in dezen. Bij de programmering van katechetische units dient men er 
nauwlettend op toe te zien dat aan kennis als onderwijsdoel in de boven ge
schetste zin niet méér tijd wordt besteed dan strikt nodig is. Wanneer het b.v. 
volstaat dat de leerlingen van een idee of een theorie op de hoogte geraken door 
een tekst met eigen woorden samen te vatten (33), is de programmering van het 
kennisniveau overbodig. Niet alleen de vraag óf kennis in een bepaalde unit een 
relevant onderwijsdoel is, verdient een zorgvuldig antwoord, maar ook de vraag 
welke kennisinhoud de leerlingen dienen te kunnen reproduceren. De retentie 
is immers afhankelijk van de mate dat de stof gestructureerd is. Dit betekent 
dat het onthouden van theologische modellen, regels en begrippen van be
lang kán zijn; dat het onthouden van concrete informatie alleen maar zin heeft 
wanneer deze in het kader van theologische modellen, regels en begrippen 
kan worden opgenomen; en dat het leren en onthouden van losse informatie 
zonder meer tijdsverspilling is. 

Affectieve vorming 

Hoewel de vorming van het denken een belangrijke plaats inneemt, verdient ook 
de affectieve vorming zorgvuldigheid en aandacht. Wij kunnen onze inzichten 
hieromtrent in twee punten samenvatten. Op de eerste plaats: wij hebben ge-
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meend een maximum te kunnen en te moeten aanduiden t a ν het niveau van de 
affectieve doelstellingen Dit maximum geeft aan welke affective niveaus in het 
algemeen wel bereikbaar en verantwoord zijn, en welke niveaus dat met zijn Het 
formuleren van doeleinden die gelegen zijn boven het affective niveau 2 3 vol 
gens de taxonomie van Krathwohl e a , is niet reëel noch wenselijk (34) Omdat 
doelstellingen op het niveau van de programmering altijd een algemeen karakter 
hebben, sluit dit natuurlijk met uit dat individuele leerlingen zich, mede tenge
volge van het genoten onderwijs, heel persoonlijk met de waarden van het evan
gelie engageren (35) Dit betekent dat men het vraagstuk van de algemene doel
stelling goed moet onderscheiden van het vraagstuk van de concrete mogelijk
heden in een concreet onderwijsleerproces Dit geldt natuurlijk ook voor het 
optreden van de leraar Het is niet alleen mogelijk, maar onderwijskundig en 
theologisch ook wenselijk dat de leraar op bepaalde momenten uitdrukkelijk van 
zijn persoonlijke kijk op het evangelie blijk geeft (36) De enige voorwaarde 
hierbij is deze, dat hij de leerlingen vrij laat en respecteert in hun stellingname 
alsmede tactvol van zijn bezorgdheid blijk geeft dat ze zichzelf trouw blijven, 
с q worden Dit betekent dat de affectieve vorming gericht is op actieve toleran
tie het respect en de zorg voor eigen en elkanders levenshouding De basis 
hiervan is mede gelegen in de fundamentele vrijheid van de geloofsdaad (37) Op 
de tweede plaats het is van belang dat de affectieve vorming zich voltrekt in 
samenhang met de vorming van het denken Reeds eerder is gewezen op de 
noodzaak aandacht te besteden aan de 'ervaringsbasis' van de theologische mo
dellen, regels en begrippen waarmee de leerling wordt geconfronteerd Het 
inhoudelijke uitgangspunt van de programmering — het gaat hier niet om plan
ning en proces' — wordt echter niet gevormd door de ervaringen van de leerlin
gen, maar door de begrippen, regels en modellen van de theologie Hiermee 
wordt de leerlingen een structuur aangeboden, die hen enig houvast geeft en 
a h w de functie van ankerpunt vervult, zodat ze niet verzinken in een oeverloze 
oceaan van gevoelens en belevingen Het is immers van belang dat het religieuze 
ervaren uit de anonimiteit wordt gehaald, benoemd en daardoor geordend wordt 
Het religieuze ervaren moet ergens haar bedding vinden, wil het niet tot destruc
tie leiden, in het taboe geraken, ongecontroleerd voortwoekeren, agressie oproe
pen enz (38) In de schoolkatechese is die bedding de joodschnstelijke traditie, 
welke in de christelijke theologie tot systematische zelf-reflexie komt 

PARAGRAAF 16DE INHOUD VAN DE SCHOOLKATECHESE 

Omdat de algemene doelstelling van de schoolkatechese inhoudt dat de leerling 
met theologie leert omgaan, d w z zich ontwikkelt in theologisch inzicht en 
actieve openheid, heeft de tweede fase van het model van katechetische program
mering betrekking op de bepaling van de theologie als de inhoud van de school
katechese Er zij aan herinnerd, dat deze studie zich richt op het godsdienst
onderwijs in het V W O en H A V О , in het bijzonder de hogere klassen Theo
logie is de kritisch verantwoorde, methodisch geleide en systematisch geordende 
kennis m b t de diverse gestalten waarin de christengemeenschap die de kerk is, 
de geschiedenis als openbaring Gods, in de mens Jezus Christus tot voltooiing 
gekomen, in geloof verstaat De theologie heeft een kritische en een creatieve 
functie t a v het kerkelijk geloven Vanuit haar engagement met het evangelie 
draagt haar kritiek bij tot de voortdurende metanoia van de kerk en haar 
praxis (39) Dit betekent theologie is niet bij definitie levensvreemd en ze hult 
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zich niet bij voorkeur in nevelen van speculatieve abstractie zonder band met het 
geloofsleven van de kerk, ¿e weet zich juist geplaatst voor de taak kritisch toe te 
zien op het geloofsleven van de kerk van vandaag en morgen en creatief bij te 
dragen tot de authentieke traditio van het evangelie Voorzover theologie niet of 
met voldoende aan dit criterium voldoet, verdient ze geen plaats in de program
mering van een katechetische unit Hieruit volgt met de conclusie dat de theolo
gie uit de programmering van de schoolkatechese dient te worden geweerd, maar 
dat de selectie zorgvuldig dient te geschieden 

Theologie en de leer van de kerk 

Het is van belang er op te wijzen dat met de leer van de kerk, maar de theologie 
de inhoud van de schoolkatechese vormt Vaak verwart men deze twee Natuur
lijk zijn ze met elkaar verbonden voorzover de theologie de kritische én creatieve 
reflexie is op de leer van de kerk als een belangrijk facet van het geloofsleven van 
de kerk en omgekeerd, voorzover het leerambt van de kerk mede van theolo
gische inzichten gebruik maakt bij het vaststellen van de leer Toch moet men ze 
goed uiteenhouden, daar beider doelstelling verschillend is De leer van de kerk 
wordt door het leerambt geformuleerd direct met het oog op de leiding van het 
volk Gods dat de kerk is De dragers van het leerambt oefenen daann hun ambt 
van kerkelijke leiding uit (40) De theologie daarentegen gaat het direct om de 
wetenschappelijke bezinning op de prudentiele waarheid van kerkelijk geloofs-
verstaan, inclusief de uitspraken van het leerambt (41) De theoloog bekleedt als 
zodanig niet het ambt van kerkelijk leiderschap, hoewel hij als wetenschapper 
een belangrijke dienst in de kerk vervullen kan Zoals gezegd heeft dit niet alleen 
belangrijke consequenties voor de vraag naar de inhoud van katechetische units, 
maar ook voor de vraag naar de instantie die de selectie en behandeling van de 
inhoud beoordeelt Wij menen nu - we beperken ons hier tot de sfeer van het 
tertium - dat het oordeel van het bevoegd gezag van de school en via dit be
voegd gezag het advies van te goeder naam bekend staande theologen de doorslag 
geeft en niet op de eerste plaats de overwegingen van hen die een kerkelijk ambt 
bekleden Uit de aard van de functie van de school in het geheel van de samen
leving, waartoe ook de kerk behoort, volgt wel dat het bevoegd gezag van de 
school open dient te staan voor de opvattingen van de zijde van het kerkelijk 
ambt en deze zoveel mogelijk in haar besluitvorming dient te betrekken (42) 

De theologie functioneert in het onderhavige model van katechetische program-
menng op de niveaus van de thematiek, de modellen, regels en begrippen (43) 
Er zij op gewezen dat de concrete stof, waarmee de leerling het meest direct in 
aanraking komt, met per se aan de theologie ontleend behoeft te worden Wij 
stellen nu in het kort de entena op volgens welke de selectie van de thema's, 
modellen, regels en begrippen dient te geschieden 

Thema's 

ledere (impliciete en expliciete) geloofsuitspraak van de chnstehjke kerken komt 
voor een betrekkelijk uitvoerige behandeling in de schoolkatechese m aanmer
king, voorzover ze direct in verband staat of direct in verband gebracht kan 
worden met het ene, allsomvattende mystene van de drie-ene God van schep-
ping, verlossmg en voltooiing De verantwoording hiervan is vooral gelegen m het 
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theologisch pleidooi voor de concentratie op het heilsmysterie Gods, in de 
hiërarchie van de geloofswaarheden, in de theologische leer van de meer centrale 
en de meer perifere dogma's, in de katechetische traditie van de oude kerk en in 
die van latere perioden Zoals we hebben aangegeven gaat het hier niet om een 
kwantitatief, maar om een kwalitatief criterium (44) 

Theologische modellen 

De keuze der theologische modellen kunnen naar de drie functies van de theolo
gie worden onderscheiden De ontwikkeling van theologisch denken en van 
actieve openheid (45) vereist immers de voortdurende omgang met de wisselende 
interpretaties van de betreffende thema's vanuit de historische, systematische en 
praktische theologie 

Τ a ν de modellen der historische theologie kunnen wc het volgende opmerken 
Het geloofsverstaan van de bijbel is van een unieke en onvervangbare waarde 

voor de voortgang van het evangelie en daarmee voor de thcologie-
beoefening (46) Dit betekent dat bijbelse getuigenissen t a ν het betreffende 
thema nooit mogen ontbreken in een katechetisch bronprogramma Wij wijzen 
erop dat het hier gaat om modellen der historische theologie, с q om modellen 
zoals die door de theologie van het Oude en Nieuwe Testament worden ontwik
keld Dit heeft twee consequenties Allereerst het historisch-kritisch Ieren lezen 
van de bijbel en de kennismaking met de bevindingen van Formgeschichte en 
Redaktionsgeschichte staan in functie van het inzicht in bijbelse grondbegrippen 
als rechtvaardiging, geloof hoop, liefde, wereld, zonde, vlees, wet, vrijheid, ge
nade, oordeel enz Dit heeft de verslapping tot gevolg van de band tussen kate-
chctiek en exegese, die kenmerkend was voor het exegetisch programmerings
model (47), en de versterking van de band met de theologie van het ОТ en Ν Τ 
De methodologische problemen betreffende de programmering van bijbelse ge
tuigenissen /ijn hiermee allerminst van de baan De plaats van de theologie van 
de bijbelse themata temidden van de exegese en de systematische theologie is 
immers onderwerp van voortdurende discussie Hoezeer de theologie van bijbelse 
themata ook schatplichtig is aan de methoden en de onderzoeksresultaten van de 
historisch-kritische exegese hetgeen ook in een katcchetisch programma tot 
uitdrukking zal dienen te komen - , een relatieve autonomie kan haar met wor
den ontzegd Deze is immers gelegen in haar taak de theologische gedachten in 
ОТ en Ν Τ vast te stellen, te ordenen en hun innerlijke samenhang aan het licht 
te brengen (48) Op de tweede plaats bij de bepaling der bijbeltheologische 
modellen is de keuze van de concrete stof, с q van bijbelse parabels, gedichten, 
liederen, verhalen, spreuken enz nog niet aan de orde Deze geschiedt eerst in 
fase vier van het programmeringsmodel Dit houdt in dat een kenschets als 
'katechese is het verder vertellen van verhalen van de bijbel' voorbij gaat aan de 
vorming van het denken als doel van de schoolkatechese Het gaat met in eerste 
instantie om de bijbelteksten zelf, maar om inzicht in de belangrijkste beelden en 
thema's van de bijbel, waartoe de omgang met de bijbel uiteraard een voor
waarde is De ruimte voor het bijbelse getuigenis in het onderhavige program-
meringsmodel dient op het niveau van de inhoudsbepaling dus niet direct door 
de exegese, noch direct door een collectie van bijbelteksten, maar door de theo
logie van het ОТ en Ν Τ gevuld te worden 

Ook de na-apostolische geschiedenis van de theologie dient in een kate-
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chetisch bronprogramma tot uitdrukking te komen Hiervoor komen de volgende 
penoden in aanmerking de laat-antieke periode, de tijd na Constantijn (o a de 
christologische concilies) de Middeleeuwen (vroegere middeleeuwen, Hoog-
scholastiek, late middeleeuwen), de moderne tijd en de modernste tijd (49) 

Voor het gehele gebied van de historische theologie geldt dat de geschiedenis 
bij voorkeur 'regressief aan de orde moet worden gesteld De relevantie van de 
geschiedenis treedt immers duidelijker aan het daglicht wanneer moderne proble
men door historisch theologische modellen toegankelijk worden gemaakt (50) 
Uiteraard zal men zich moeten hoeden voor het gevaar van eisegese 

Ook de systematische theologie knjgt in een katechetisch bronprogramma een 
ruime plaats toegewezen Het is uiteraard noodzakelijk ook hier een keuze te 
doen uit de veelheid van modellen De confrontatie van het christelijk getuigenis 
van bijbel en traditie met het moderne wereld- en levensverstaan impliceert 
immers een theologische reflexie die gericht is op vele en veelsoortige problemen, 
vanuit een wisselende verstaanshonzon, ieder met een eigen perspectief Dit 
betekent dat met de keuze van een bepaalde systematisch theologische benade
ring ook een filosofisch en/of sociaalwetenschappelijk georiënteerde analyse van 
het betreffende thema in het katechetisch bronprogramma wordt opgenomen Er 
is immers geen systematische theologie zonder inbreng van de kant van andere 
wetenschappen die het betreffende thema in de tijd en in de wereld van vandaag 
plaatsen (51) Het zgn katechetisch kontekstmodel heeft het voordeel dat het 
voor de met-direct theologische benadering van de huidige tijd een grote plaats 
inruimt (52) Het zou echter de indruk kunnen wekken dat men voor de pro
grammering van de inhoud van de katechese a h w achter de rug van de systema
tische theologie om, ook nog bij andere wetenschappelijke benaderingen van de 
'kontekst' waann het geloof zich afspeelt, te rade zou moeten gaan om vandaar-
uit de nodige modellen, regels en begrippen te ontwikkelen Systematische theo
logie echter die aan haar taak beantwoordt, is reeds zelf met deze 'kontekst' in 
gesprek (53) Daarom kan de katecheticus in dit verband volstaan met de ont
wikkeling van de inhoud van de schoolkatechese uit de systematische theologie 
alleen 

Tot slot ook aan de praktische theologie ontleent de programmering van de 
katechese haar inhoud De vier terreinen van praktisch-theologische bezinning 
komen alle voor behandeling in aanmerking 1 het terrein van de verkondiging 
dat het gebied bestrijkt van de preek in de eucharistieviering tot en met de 
presentatie van het evangelie in samenleving en cultuur, 2 het terrein van de 
cultus, 3 het terrein van de hulpverlening en 4 het terrein van de koinooma dat 
b ν de vredesbeweging omvat (54) 

Selectiecriteria t a v theologische modellen 

Voor de selectie van de historisch-theologische, systematisch-theologische en 
praktisch-theologische modellen kunnen we de volgende entena opstellen (55). 

Op de eerste plaats dienen de grote christelijke tradities alle op lange termijn 
in voldoende mate in de keuze van de theologische modellen tot uitdrukking te 
komen Dit betekent dat behalve aan de katholieke theologie gelijkwaardig aan
dacht dient te worden besteed aan de oosterse theologie en^aan de theologie die 
haar oorsprong vindt in het luthers, het hervormd en het anglicaans protes-
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tantisme, alsmede in de protestantse revival bewegingen, de vrije kerken en de 
sekten (56) 

Op de tweede plaats is het van belang dat het kontekst-karakter van de 
theologische modellen naar voren treedt In het algemeen betekent dit dat uit de 
behandeling van de theologische modellen voldoende duidelijk moet blijken naar 
welke socio-culturele omstandigheden ze verwijzen In dit verband zijn met 
alleen de theologische antwoorden, maar ook de theologische vragen van 
belang (57) Het kontekst'-karakter is daarom van betekenis omdat het geloof 
van de kerk, waarvan de theologie de wetenschappelijke zelfreflexie vormt, de 
geschiedenis als heilsgeschiedenis verstaat Geloof is altijd historisch geloof (58) 
Het tweede criterium kan nader worden toegespitst tegen de achtergrond van de 
secties 6 1 en 6 2 waarin de cultuur- en godsdienstsociologische alsmede de 
cultuur en godsdienstpsychologische implicaties van de fundering van de school-
katechese in de doelstelling van de school zijn ontleed (59) 
De programmering van de schoolkatechesc richt zich bij voorkeur op die theolo
gische modellen die wisselend aanknopingspunten bieden voor de theorie van 
Durkheim omtrent de godsdienst als uitdrukking en als integratiemechanisme 
van het groepsleven, voor de visie van Marx omtrent de dialectische gebonden
heid van de godsdienst aan de economische verhoudingen, en voor de hypothese 
van Weber omtrent de betekenis van de godsdienst voor de ontwikkeling van de 
samenleving 

Daarin of daarnaast /al wisselend aandacht gegeven worden aan de vier hypo
thesen betreffende de verhouding tussen de godsdienst en de geestelijke gezond
heid van de individuele mens Dit betekent dat de keuze van de theologische 
modellen wordt afgestemd op de bijdrage van de godsdienst aan conformisme, 
een volgende keer op de godsdienst als vlucht, een derde maal op de therapeu
tische werking van de godsdienst en een vierde maal op de invloed van de 
godsdienst op de menswording van de mens 

Op de derde plaats is het van belang dat de keuze van de theologische model
len evenals de keuze van de thematiek, geschiedt met het oog op de concentratie 
op het mysterie van Gods schepping, verlossing en voltooiing (60) 

Op de vietde plaats is het van belang dat de modellen aansluiten bij de 
zinvraag van de mens, in het verleden, in het heden en met het oog op de 
toekomst De gerichtheid op de zinvraag is besproken in het kader van de syste
matische theologie Deze is echter ook relevant met betrekking tot de historische 
en praktische theologie mede vanwege het feit dat de zinproblematiek een fun
damentele rol speelt in het leven van de mens van vandaag en een geweldige 
uitdaging vormt voor geloof, verkondiging en kerk (61) 

Op de ι ijfde plaats sluit de schoolkatechesc alleen dan aan bij de persoonlijke 
verhouding van de leerlingen tot het religieuze in het algemeen en het evangelie 
in het bijzonder wanneer ze bedacht is op de voortdurende strijd tussen geloof 
en ongeloof, op twijfel en onzekerheid Dit betekent dat een katechetisch bron-
programma voldoende ruimte moet laten voor negatieve theologie als dimensie 
van de theologie (62) 

Regels en begrippen 

De regels en begrippen vormen het begnppehjk substraat van het aspect waar
onder een thema aan de orde wordt gesteld Ze liggen in de betreffende theolo
gische modellen geïmpliceerd De programmering van regels en begrippen staat in 
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functie van de toegankelijkheid van deze theologische modellen voor de leerling 

Selectiecriteria 

Hieruit kunnen de volgende selectiecriteria worden afgeleid 
Ten eerste Alleen die regels en begrippen die inhoudelijk verband houden 

met de geprogrammeerde theologische modellen, worden m het katcchetisch 
bronprogramma opgenomen 

Ten tweede Omdat het gaat om het leren van de leerling en met om een /o 
volledig mogelijk overzicht van de theologische wetenschap op een bepaald punt, 
dient men bij de ontleding van het theologisch model in hogere regels, lagere 
regels en begrippen te waken voor het gevaar van specialistische overwoekering 
Regels en begrippen die niet frequent voorkomen in de betreffende theologische 
discipline, een ondergeschikte rol vervullen in het vakgebied en niet strikt nood
zakelijk zijn voor het leren van het betreffende theologische model, dienen daar
om uit een bronprogramma geweerd te worden, ook al zijn 7e in het betreffende 
model geïmpliceerd (63) Dit betekent o a dat de nieuwe resultaten van theolo
gisch onderzoek met ipso facto in de volgende editie van een kdtechetisch bron 
programma dienen te worden opgenomen Evenmin is de actuele belangstelling 
van theologische onderzoekers als zodanig een criterium voor de selectie van 
regels en begrippen Om een voorbeeld te geven de wijze waarop Moltmann een 
theologische interpretatie biedt van het thema 'het lijden van God', zou in een 
katechetisch bronprogramma met de opname vereisen van het begrip 'patnpas-
sianisme (64) Behalve op het aspect van de theologische relevantie ¿ij gewezen 
op twee andere aspecten volgens welke de lijst van regels en begrippen die in de 
betreffende theologische modellen liggen geïmpliceerd, kan worden ingekort, 
t w de kennis van de leerlingen ten gevolge van voorafgaand onderwijs en de 
vorming van theologische structuren (65) 

PARAGRAAF 17 DE SPECIFIEKE DOELSTFLLINGEN VAN DE 
SCHOOLKATECHESE 

In deze paragraaf gaat het om een nadere specificatie van de algemene doelstel
lingen van de schoolkatechese Wanneer het theologisch thema, de theologische 
modellen, de regels en begrippen zijn vastgesteld, is de volgende stap het aange
ven van de gedragingen tot welke de leerling met het oog op de gekozen inhoud 
verwacht wordt in staat te zijn op het einde van het onderwijsleerproces In de 
paragraaf betreffende de algemene doelstelling is gesteld dat de schoolkatechese 
gericht is op de vorming van het denken en in samenhang daarmee op de ontwik
keling van actieve openheid In de onderhavige paragraaf zal nader worden aange
duid welke vormen van gedrag in dit denken en in deze affectieve openheid 
geïmpliceerd liggen 

Waarom specifieke doelstellingen9 

Het belang van het formuleren van specifieke doeleinden kan in de volgende 
punten worden samengevat 

Vooreerst het specificeren van de algemene doelstelling draagt bij tot de 
verheldering van het antwoord op de vraag wat men met het onderwijsleerproces 
precies wil bereiken Algemene termen als 'inzicht', 'kritische beoordeling', 'oog 
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krijgen voor' kunnen immers niet als concrete richtingwijzer dienen Hoewel ze 
een belangrijke functie vervullen als totaalvisie van een school of van het onder 
WIJS in een bepaalde sectie van de school (66), voor de samenstelling van een 
bronprogramma volstaan ze met Daarvoor zijn ze te globaal Specifieke doel 
stellingen voorkomen dat impliciete, ongecontroleerde doelstellingen het onder
wijsleerproces bepalen Bij een conflict tussen de expliciete en de impliciete 
doelstellingen komen de efficiëntie en de effectiviteit van het onderwijs in ge
vaar Van impliciete doelstellingen gaat vaak een krachtige werking uit (67) 
Specifieke doeleinden verhinderen dat het onderwijs blijft steken in kennisover
dracht (68) of in de uitwisseling van ervaringen 

Ten tweede specifieke doelstellingen bevatten duidelijke richtlijnen voor de 
keuze van de concrete stof de leeractiviteiten en de media Dit betekent dat de 
opname van teksten en de keuze van gespreksvormen enz die tezamen de weg 
vormen via welke de doelstelling wordt bereikt, meer verantwoord kunnen ge
schieden Omdat b ν de concrete stof in functie staat van de onderwijsdoel
stelling, is het mogelijk deze in bepaalde gevallen te hanteren als methode om 
meerdere doelstellingen tegelijk te bereiken, hetgeen de efficiëntie van het onder
wijsleerproces ten goede komt Niet de stof, maar de doelstelling staat immers 
centraal Om deze reden dient de /gn didactische driehoek, waarin de stof, naast 
de leerling en de leraar, als een van de drie pijlers van het onderwijs wordt 
voorgesteld, te worden vervangen door een model waann de stof in ieder geval 
aan de doelstelling ondergeschikt is Hierin is dan ook een van de voordelen 
gelegen van het onderwijsmodel dat Knoers heeft ontworpen (69) Evenmin als 
de kwaliteit van het onderwijs direct afhankelijk is van de belangrijke of interes
sante stof die behandeld wordt, wordt zij bepaald door de methoden die de 
leraar hanteert Niet de vraag of de leraar goed met zijn leerlingen overweg kan 
en boeiende gesprekken losslaat, beslist rechtstreeks over de waarde van zijn 
onderwijsactiviteit, maar het bereiken van de doelstellingen, hoe noodzakelijk 
een goede relatie met de leerlingen daarvoor ook is (70) 

Ten derde alleen wanneer de doelstellingen voldoende specifiek zijn geformu
leerd, kunnen de toetsing en de evaluatie plaatsvinden De vraag welke vruchten 
een bepaald leerproces heeft afgeworpen, laat zich immers niet aan de hand van 
een globale, voor verschillende interpretaties vatbare doelstellingen beantwoor
den Hetzelfde geldt voor die aspecten van de evaluatie, die betrekking hebben 
op de deugdelijkheid van de programmering, de inrichting en de hantering van 
het onderwijsleerproces, en het verdere verloop van het onderwijs (71) 

Ten vierde op grond van supervisie-ervaringen kan men de hypothese formu
leren dat de programmering van specifieke doelstellingen in grote mate bijdraagt 
tot gevoelens van zekerheid en veiligheid bij de leraar, hetgeen een positieve 
invloed heeft op het adequaat hanteren van het interactieproces in de onderwijs
situatie (72) Als bezwaar tegen het gebruik van specifieke doelstellingen brengt 
men wel in dat een in detail doorgevoerde programmering en planning die daar
van het gevolg zijn, een gevaar opleveren voor de spontaneiteit en het verdiscon
teren van onvoorziene gebeurtenissen in het proces Hierop kan men zeggen dat 
hier niet de specificiteit van de doelstellingen, maar de flexibiliteit van de leraar 
in het geding is Specifieke doelstellingen als zodanig verhinderen immers niet 
dat de leraar zijn programmering en planning 'al doende' bijstuurt Doet hij dit 
bewust en gecontroleerd, dan bepaalt hij a h w tijdens het proces nieuwe speci
fieke doelstellingen In dit verband is het onderscheid relevant tussen pre-actieve 
en interactieve doelstellingen (73) 
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Ten vijfde ook kan men de hypothese opstellen dat kennis van de specifieke 
doelstellingen door de leerlingen motiverend werkt, hun verantwoordelijkheids
gevoel ten aanzien van hun eigen leerproces bevordert en de zin voor het nemen 
van initiatieven ontwikkelt (74) 

Ten slotte de specificatie van de doelstellingen bevordert het rendement van 
het overleg van o a katechetici, leraren, schooldirectie en ouders m b t de pro
grammering van de schoolkatechese en de hantering van het proces (75) 

Het tweedimensionale karakter van specifieke doelstellingen 

Sinds de dertiger jaren (76) is het steeds meer gebruikelijk specifieke doelstellin
gen te formuleren in termen van leerlmgengedrag Dit betekent dat behalve het 
inhoudelijk aspect, ook het formele aspect van de gedragingen die de leerling ten 
opzichte van de inhoud verwacht wordt uit te kunnen voeren, in de doelstelling 
vermelding vindt Daardoor hebben specifieke doelstellingen een tweedimensio
naal karakter (77) Voor de samenstelling van een katechetisch bromprogramma 
betekent dit dat een doelstelling steeds aangeeft 1 de cognitieve en/of affectieve 
gedragingen waarvan de leerling verwacht wordt blijkt te kunnen geven ten op
zichte van 2 theologische begrippen, regels, modellen en thema's 

De taxonomieën van Bloom en Krathwohl с s 

Voor de bepaling van het gedragsaspect van de specifieke doelstellingen komen 
de taxonomieën van onderwijsdoelstellingen van Bloom en Krathwohl с s in 
aanmerking (78) De bekendheid en de toepassing van deze taxonomieën zijn de 
laatste jaren buiten de U S A aanzienlijk toegenomen, ondanks het feit dat er 
belangrijke bezwaren aan kleven Het belangrijkste bezwaar heeft betrekking op 
de mate van specificiteit 

Enerzijds valt het werk van Bloom en Krathwohl с s op door de betrekkelijke 
nauwkeurigheid waarmee de verschillende niveaus en subniveaus van gedragingen 
worden gedefinieerd, zeker wanneer men het b ν vergelijkt met het overzicht 
van doelstellingen voor het secundair onderwijs dat door French is opgesteld In 
de beschrijving van French heet het b ν dat de leerling 'zich realiseert dat het 
gezin, de kerk en de school instituties van fundamenteel belang voor een demo
cratische samenleving zijn geweest en nog zijn', dat hij 'belangstelling heeft voor 
en een doordachte kijk heeft op problemen betreffende ethiek en godsdienst', 
dat de leerling 'iets verstaat van de belangrijkste oogmerken en doeleinden van 
verschillende religieuze en ethische groepen ' (79) Hanteert men echter de 
gedragscategorieën van Bloom en Krathwohl с s en brengt men ze m verband 
met theologische thema's, modellen, regels en begrippen, dan ontstaat een veel 
nauwkeuriger beeld Om een enkel voorbeeld te noemen de leerling vat een 
tekst over het optreden van Jezus als profeet met eigen woorden samen (80), de 
leerling gaat na of de argumentatie met betrekking tot de stelhngname van 
kntsiche gemeenten ten opzichte van het wenselijk en feitelijk functioneren van 
de democratie binnen de kerk, in een bepaalde tekst vervat, op deze stellingname 
zelf betrekking heeft en hij ervaart voldoening in het uitvoeren van deze 
taak (81) Ook in vergelijking met de gedragscategorieën die Taba opstelt (82) 
valt de betrekkelijke nauwkeurigheid van de genoemde taxonomieën op 

Anderzijds kan men niet zeggen dat alle gedragsniveaus zodanig geformuleerd 
zijn dat ze volledig voldoen aan de eisen die men aan specifieke doeleinden moet 
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stellen Ze 7ijn met alle eenzinnig, observeerbaar of meetbaar (83) In de praktijk 
blijkt dan ook dat de grenzen tussen de verschillende categorieën met altijd even 
scherp te trekken zijn, hetgeen de schrijvers zelf overigens met is ontgaan (84) 
De criteria die Mager (85) en Miller (86) hebben opgesteld voor het formuleren 
van specifieke doelstellingen komen aan de eisen van eenzinmgheid, observeer
baarheid en meetbaarheid wel tegemoet, maar het nadeel is dat daarmee nog 
geen classificatiesysteem dat alle mogelijke gedragstypen in een zekere orde om
vat, gegeven is Het schema dat De Corte naar het 'structure of intellect model' 
van Guilford heeft ontwikkeld (87) en het taken-schema dat Sullivan heeft opge
steld (88), voldoen beter aan de eisen die men aan specifieke doelstellingen stelt, 
maar het nadeel is dat ze zich beperken tot het cognitieve terrein en de affectieve 
componenten die naar onze opvatting wezenlijk tot het geheel van de doelstellin
gen van de schoolkatcchese behoren, buiten beschouwing laten. Ook al zijn de 
verschillende formuleringen van de genoemde taxonomieën niet alle even speci
fiek, de talrijke voorbeelden én van de doelstellingen én van de toetsen die in dit 
tweedelige werk zijn opgenomen, zijn een kostbare informatiebron voor een 
meer nauwkeurige afbakening van de betreffende categorieën. 

Voor de volledigheid volgen hier de niveaus en de subniveaus van de twee taxo
nomieën (89) Voor de verklaring ervan zij naar de twee boeken zelf verwezen. 

Het cognitieve gebied 

1 00 Kennis 
1.10 Kennis van specifieke feiten 

1 11 Kennis van terminologie. 
1 12 Kennis van specifieke feiten in engere zin. 

1 20 Kennis van methoden en middelen ten einde specifieke feiten te 
hanteren. 
1.21 Kennis van conventies 
1 22 Kennis van opeenvolging en ontwikkeling in de tijd 
1.23 Kennis van klassificaties en categorieën. 
1 24 Kennis van entena 
1.25 Kennis van methodologie. 

1.30 Kennis van umversalia en abstracties m een bepaald vak. 
1 31 Kennis van principes en generalisaties. 
1 32 Kennis van theoneen en structuren. 

2.00 Begrip 
2 10 Translatie 
2.20 Interpretatie. 
2.30 Extrapolatie 

3 00 Toepassing. 
4.00 Analyse 

4 10 Analyse van elementen 
4 20 Analyse van relaties. 
4 30 Analyse van organisatieprincipes. 

5.00 Synthese 
5.10 Ontwerpen van een unieke communicatie. 
5 20 Het produceren van een plan of van een samenhangend geheel van 

operaties 
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5.30 Afleiding van een samenhangend geheel van abstracte relaties. 
6.00 Evaluatie. 

6.10 Oordelen die berusten op interne criteria. 
6.20 Oordelen die berusten op externe criteria. 

Het affectieve gebied 

1.0 Receptiviteit. 
1.1 Perceptie op laag niveau. 
1.2 Bereidheid tot receptief gedrag. 
1.3 Beheerste of selectieve aandacht. 

2.0 Responsie. 
2.1 Toegeven aan responsie. 
2.2 Bereidheid tot responsie. 
2.3 Voldoening vinden in de responsie. 

3.0 Waardeleven. 
3.1 Aanvaarding van een waarde. 
3.2 Voorkeur voor een waarde. 
3.3 Identificatie met een waarde (overtuiging). 

4.0 Organisatie. 
4.1 Begripsmatige verwerking van een waarde. 
4.2 Opbouw van een waardensysteem. 

5.0 Karaktervorming door een waarde of waarden-complex. 
5.1 Samenhangend geheel van waarden. 
5.2 Volkomen integratie van waarden. 

De toepassing van de taxonomieën 

In fase drie van het onderhavige model van katechetische programmering gaat 
het er om de gedragscategorieën die de taxonomieën van Bloom en 
Krathwohl c.s. vermelden, in verband te brengen met de inhoud van de katechese 
die in fase twee in theologische thema's, modellen, regels en begrippen is uiteen-
gelegd. Hierbij doen zich de twee volgende vragen voor. Op de eerste plaats: 
dienen alle cognitieve gedragsniveaus altijd op alle inhoudsniveuas betrokken te 
worden? Voor het affectieve gebied geldt deze vraag niet, daar het affectieve 
niveau 2.3 reeds eerder als het algemeen hoogst haalbare en het hoogst wense
lijke niveau is aangemerkt (90). Er kan nu aan worden toegevoegd dat goed 
onderwijs zich o.a. hierdoor kenmerkt dat de leerling zich in alle fasen met 
voldoening (91) van zijn taak kwijt. Op de tweede plaats: welke is de samenhang 
tussen de niveaus van het cognitieve gebied en die van het affectieve gebied? 

Met betrekking tot de eerste vraag is een helder en eenvoudig antwoord niet 
mogelijk. Al eerder is gesteld dat kennis als onderwijsdoel (Bloom: niveau 1) 
alleen dan in de programmering dient te worden opgenomen, wanneer deze 
noodzakelijk is voor het denken (Bloom: niveau 2 t/m 6) met betrekking tot pen 
bepaalde inhoud. Dit betekent dat hierover alleen een beslissing kan worden 
genomen aan de hand van de betreffende inhoud zelf. De vraag of de andere 
5 niveaus steeds voor alle inhoudsvormen in aanmerking komen, is evenmin 
a priori te beantwoorden. Ook hier speelt de aard van de betreffende theolo
gische begrippen, regels, modellen en thema's een doorslaggevende rol. In het 
algemeen kan men zeggen dat begrippen wel voor de toepassing van de cognitieve 
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niveaus 1 en 2, maar niet voor die van 3 t/m 6 in aanmerking komen, omdat deze 
laatste een meer complexe inhoud veronderstellen Theologische thema's en 
modellen echter kunnen en dienen o ι het voorwerp van hoog cognitieve gedra
gingen te zijn Bovendien zijn theologische modellen bij uitstek geschikt voor 
onderlinge vergelijking in de zin van interpretatie, toepassing, analyse, synthese 
en evaluatie Zulk een onderlinge vergelijking is bijzonder relevant met het oog 
op 'theologisch leren denken' dat immers een verwevenheid impliceert van de 
verschillende functies van de theologie, gericht als deze zijn op bijbel en traditie, 
huidig en toekomstig geloofsvcrstaan Deze onderlinge vergelijking is ook belang
rijk vanwege het feit dat ze de leerling confronteert met historische ontwikkeling 
en verandering en zo bijdraagt tot het vermogen van veranderbaarheid van de 
leerling inzake geloof en theologie (92) Regels daarentegen nemen een soort 
tussenpositie in, het hangt van de inhoud van de betreffende regel af of toepas
sing analyse, synthese en evaluatie relevante categorieën zijn 

Met betrekking tot de tweede vraag kan het volgende worden opgemerkt De 
formuleringen van de cognitieve en affectieve gedragingen die Bloom en Karth-
wohl с s in hun taxonomieën hebben opgenomen, zijn abstracties Het feitelijk 
gedrag van de mens vormt immers een eenheid waann men weliswaar verschil
lende aspecten kan onderscheiden, maar geen 'losse onderdelen' Dit betekent 
dat het cognitieve en het affectieve elkaar niet uitsluiten Integendeel Alle ge
drag heeft altijd cognitieve en affectieve componenten (93) De zin van het 
onderscheid is hierin gelegen dat in sommige gedragingen het cognitieve aspect 
overheerst, in andere het affectieve In dit verband is het duidelijk dat we de 
doelstellingen behorend tot het psycho-motorische gebied, buiten beschouwing 
hebben gelaten Wij zijn immers van oordeel dat het leren van gedrag waarin het 
psycho-motorische het meest krachtig aanwezig is (b ν tekenen, muziek 
beoefening, handenarbeid en lichamelijke oefeningen), niet tot de doelstellin
gen van de schoolkatechese gerekend moet worden, hetgeen met wil zeggen dat 
gedragingen van deze aard (in het geheel) met in de schoolkatechese zouden 
thuishoren (94) Dat cognitieve gedragingen affectieve componenten bevatten en 
affectieve gedragingen cognitieve componenten maakt Krathwohl с s duidelijk 
door een schema waarin de hoofdklassen van het cognitieve gebied als het ware 
hun spiegelbeeld vinden in de hoofdklassen van het affectieve gebied en omge
keerd (95) 

1 Kennis (10) 1 Receptiviteit (1 0) 
2 Begrip (2 0) 2 Responsie (2 0) 
3 Toepassing (3 0) 3 Waardeleven (3 0) 
4 Analyse (4 0) en 4 Begripsmatige verwerking van 

synthese (5 0) een waarde (4 1) 
5 Evaluatie (6 0) 5 Opbouw van een waardensysteem (4 2) 

en karaktervorming (5 0) 

Het gevaar bestaat dat men zich door dit schema laat misleiden Het schema 
houdt niet in dat de categorieën als het ware perse gelijk opgaan (96) Krath
wohl с s toont zich op dit punt uiterst behoedzaam Onderzoek duidt immers 
met op interdependentie (97) De vraag is in welke zin de categorieën van de 
twee taxonomieën dan wel bijeen horen Ten aanzien van stap 1 geldt dat het 
affectieve voorwaarde is voor het cognitieve Ten aanzien van stap 4 en 5 geldt in 
het algemeen dat het cognitieve als voorwaarde gezien kan worden voor het 
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affectieve. Ten aanzien van stap 2 en 3 geldt dat in de betreffende affectieve 
categorieën zelf steeds cognitieve aspecten geïmpliceerd zijn (98). Men kan uit 
dit schema dus niet aflezen dat bijvoorbeeld 'waardeleven' een voorwaarde is 
voor de doelstelling 'evaluatie', maar wel dat attitude-vorming (99) in het alge
meen gebaat is bij het geleerd hebben van hoger cognitief gedrag (100). 

Wij merken nog op dat het van groot belang is bij de programmering van 
katechetische units aan het affectieve aspect van de specifieke doelstellingen 
aparte aandacht te besteden, daar het onderwijs anders gemakkelijk haar aan
dacht exclusief op het cognitieve gebied richt en daardoor het affectieve gebied 
aan een proces van erosie prijsgeeft (101). 

Katechetische taxonomieën? 

Tot slot volgt nog een opmerking in verband met het feit dat fase drie van de 
programmering niet van een (te ontwerpen) katechetische taxonomie van speci
fieke doelstellingen uitgaat, maar van een verbinding van theologische inhouden 
met de gedragscategorieën van algemeen onderwijskundige schema's als die van 
Bloom en Krathwohl c.s. Katechetici als Bulckens(102) en Lee (103) bepleiten 
de ontwikkeling van een katechetisch classificatiesysteem. De duitse katechetici 
Vierzig en Kreis (104) hebben een poging in dezen gedaan, welke Halbfas (105) 
getracht heeft te verbeteren. Ons bezwaar tegen het gebruik van deze systemen 
in het onderhavige model van katechetische programmering heeft vooreerst be
trekking op het feit dat de doelstellingsformuleringen in deze systemen vaak 
nauwelijks aan de eis van specificiteit voldoen. Op de tweede plaats gaan beide 
systemen uit van een algemeen religie-begrip, hetgeen betekent dat het christelijk 
geloof als een vorm van religie wordt opgevat die slechts kenmerkend is voor de 
westerse cultuur. Omdat hier sprake is van een godsdienstwetenschappelijke en 
niet van een theologische interpretatie van het christelijk geloof valt deze be
nadering buiten het kader van deze studie. Bovendien: in verschillende cate
gorieën is het algemeen-religieuze opzicht waaronder men het leven van de 
individuele mens, het leven in groepen en in grote sociale verbanden verstaat, 
nauwelijks nog herkenbaar. De doeleinden van de godsdienstles zijn er inwissel
baar voor die van maatschappijleer en filosofie (106). Op de derde plaats: een 
katechetische taxonomie van specifieke doelstellingen doet tekort - en dat is 
een principieel punt - aan het pluralisme en de flexibiliteit van de moderne 
theologie en aan de zgn. indirecte methode die wij met Rahner voor de theologie 
en zo ook voor de inhoudelijke zijde van de katechetische programmering 
hebben bepleit (107). 

PARAGRAAF 18 DE CONCRETE STOF, LEERACTIVITEITEN EN 
MEDIA VAN SCHOOLKATACHESE 

Na de bepaling van de specifieke doelstellingen volgt de keuze van de methoden 
volgens welke de doelstellingen bereikt kunnen worden. De concrete stof, leer
activiteiten en media vormen de weg die de leerling naar de doelstellingen van de 
schoolkatechese voert. Voor een goed verstaan zij er op gewezen dat hier geen 
manipulatie in het spel is. Een katechetisch bronprogramma gaat immers van de 
vooronderstelling uit dat de leerlingen zélf in overleg met en onder begeleiding 
van de leraar de grote lijnen van hun katechetisch leerproces uitzetten. 
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Concrete stof 

Onder 'concrete stof wordt verstaan het materiaal waarin de theologische mo
dellen, regels en begrippen, die in de specifieke doelstellingen vervat /ijn, zo aan 
de orde worden gesteld, uitgedrukt en geïllustreerd, dat /e de leerling in staat 
stellen verbanden met de concrete werkelijkheid te leggen en zich er een concre
te voorstelling van te vormen Anders uitgedrukt de keuze van de concrete stof 
heeft betrekking op wat men wel de 'ervaringsbasis' van de theologische begrip 
pen, regels en modellen noemt Het /al duidelijk zijn dat de confrontatie van de 
leerling met de concrete stof het begin van het leerproces van de leerling vormt 
Dit betekent dat de voorafgaande fasen die de basis van een katechetisch bron
programma vormen, niet of althans niet op de boven beschreven wij/e in het 
katechetisch proces voorkomen De leerling begint niet met de bepaling van de 
algemene doelstellingen de vaststelhr¿ van het thema de afleiding van alterna
tieve theologische modellen, regels en begrippen, de keuze van de specifieke 
doelstellingen, maar met de kennisname en verwerking van concrete stof Hier 
blijkt andermaal het belang van het onderscheid tussen programmering en pro
ces Het overleg tussen leraar en leerlingen ten aanzien van het te behandelen 
onderwerp en de doeleinden die men zich daaromtrent voor ogen stelt /al /o nu 
en dan wel raakvlakken met de vorige drie programmeringsfasen vertonen Ook 
al draagt /ulk een overleg bij tot een eerste ideeenvorming bij de leerlingen, het 
eigenlijke leerproces begint pas wanneer deze voorbereidende fase voorbij is en 
de leerlingen in aanraking komen met de concrete stof 

Selectiecriteria 

Voor de keu/e van de concrete stof kunnen de volgende criteria worden gefor
muleerd 

Vooreerst de concrete stof dient in overeenstemming te zijn met de inhoud 
van het theologisch model de regel, het begrip, dat in de formulering der speci
fieke doeleinden is opgenomen Dit houdt in dat de concrete stof ook in over
eenstemming dient te zijn met de criteria die voor de selectie van theologische 
modellen regels en begrippen zijn opgesteld De toepassing van dit entenum 
werkt wel selectief, maar het maakt tegelijkertijd duidelijk dat er een eindeloze 
hoeveelheid van alternatieve stoffen overblijft De Jezus van de menselijke bevrij
ding (108) bv kan concreet worden voorgesteld aan de hand van vele verschil
lende bijbelteksten, moderne beschrijvingen (liturgische) liederen, gebeden, col
lages, gedichten, rollenspelen, interviews, muziek, forumdiscussies enz De 
samenstellers van een katechetisch bronprogramma dienen hieruit uiteraard de 
meest geschikte alternatieven te kiezen De volgende criteria kunnen hierin een 
zekere richting wijzen Voor de volledigheid /ij nog opgemerkt dat pas in deze 
fase van de programmering de keuze van bijbelteksten aan de orde is (109) 
Voorts de concrete stof wordt niet alleen en zelfs met bij voorkeur aan de 
theologie ontleend maar aan al die bronnen die het betreffende begrip, regel en 
model goed weergeven Hier blijkt dat de theologie als inhoud van de schoolkate-
chese beperkt blijft tot de eerste drie fasen van de programmering en haar 
exclusiviteit of zelfs voorkeurskarakter verliest bij de intrede van fase vier, het 
moment waarop de leerling op het niveau van het katechetisch proces met het 
eigenlijke leren begint 

Op Je tweede plaats de concrete stof dient te voldoen aan de eis van vol-
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doende ervanngsgehalte Er is herhaaldelijk aandacht besteed aan het belang van 
de ervaring met betrekking tot het denken, resp van de religieuze ervaring met 
betrekking tot het theologisch denken Hier zij niet alleen gewezen op de nood
zaak om van de symbolische naar de ikonische omgang met de werkelijkheid 
terug te keren, wanneer het verloop van het leerproces van de leerling zulks 
noodzakelijk maakt, maar ook op het feit dat men in sommige vakken langer op 
het ikomsche niveau dient te verwijlen dan in andere vakken (110) Wij menen 
na al het voorafgaande te kunnen zeggen dat het godsdienstonderricht het erva-
nngsaspect van de theologische begrippen, regels en modellen in ruime mate 
dient te verdisconteren Niet alleen de psychologie wijst op het belang van zgn 
procesbeschnjvingen met het oog op theologische themata (111), maar ook de 
theologie van de geloofsdaad toont de spanning tussen geloofservaring en theolo
gische reflexie duidelijk aan (112) Het criterium van het ervaringsgehalte van de 
concrete stof is niet (exclusief) gericht op de ontwikkeling van de religieuze 
ervaring in de leerling zelf, maar (ook) op de ontwikkeling van openheid voor de 
religieuze ervaring van anderen (113) 
Het vinden en 'scheppen' van concrete stof die aan deze eis voldoet blijkt in de 
praktijk een moeilijke aangelegenheid te zijn Dit betekent niet dat de geschie
denis en de huidige tijd een armoede aan geloofservaring moet worden toege
schreven, maar dat ons een methodologie ontbreekt om er toegang toe te vinden 
Wellicht kunnen de theologia spintualis en de godsdienstpsychologie hierbij 
hulp bieden Hier ligt in ieder geval een belangrijke taak voor de katechetiek Het 
lijkt ons onjuist voor deze moeilijkheid te wijken en haar op de rug van de 
leerlingen af te wentelen door deze al te frequent tot zelfexpressie en religieuze 
sensitiviteit op te wekken Het is wel zeer belangrijk dat de leerling openheid in 
dezen in zichzelf ontwikkelt, maar wij pleiten mede voor een ruim 'ervanngs-
aanbod' van buitenaf, waaraan de leerling groeien kan Onze argumenten hier
voor zijn o a het dialogisch karakter van het menselijk ervaren, ook van het 
religieuze ervaren (114), het doel van school en schoolkatechese dat 'verder' gaat 
dan de ontwikkeling van het menselijk ervaren en dat ook gericht is op de 
vorming van het denken, de rol en de professionaliteit van de leraar die zich 
moet hoeden voor gevaarlijke grensoverschrijding alsmede de efficiëntie van het 
leerproces (115) Zolang men er niet in slaagt voor bepaalde theologische model
len, regels en begrippen concrete stof te vinden die voldoet aan de eis van 
voldoende ervaringsgehalte, dient men in zulke gevallen van de programmering 
van deze theologische modellen, regels en begnppen afte zien 

Het derde criterium heeft betrekking op de motivatiewaarde van de concrete 
stof Ook al zal concrete ervanngsstof vaak een motiverende werking bezitten, 
deze koppeling is uiteraard met perse gegeven De selectie van de concrete stof 
op dit punt vormt slechts een onderdeel van het totale motivatievraagstuk van 
het onderwijsleerproces Boven is reeds gewezen op het belang van specifieke 
doelstellingen en van het regressief programmeren van de geschiedenis van de 
theologie in dezen In het algemeen kan men motivatie naar intrinsieke en extrin
sieke aspecten onderscheiden (116) Intrinsieke motivatie duidt op de in de leer
ling aanwezige belangstelling voor het vak zelf, het onderwerp, de probleemstel
ling, extrinsieke motivatie duidt op de betrokkenheid van de leerling die zijn 
oorzaak vindt in het feit dat het leren door de leerling gezien wordt als middel 
tot een ander doel Tot deze extrinsieke motivatie behoren o a de sociale moti
vatie, prestatiemotivatie (de drang om voor zichzelf een kwantitatief en/of kwali
tatief bepaald niveau te bereiken 'persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen 
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resultaten' (117)), negatieve en positieve faalangst (de drang om mislukkingen te 
voorkomen (118)), plichtsgevoel, dwang van buitenaf. Wanneer het vraagstuk 
van de motivatie van de leerling en de beïnvloeding ervan in verband wordt 
gebracht met de selectie van concrete stof in een katechetisch bronprogramma, 
kan men zich beperken tot de zgn. intrinsieke motivatie, de prestatiemotivatie en 
de positieve faalangst (119). De intrinsieke motivatie is van belang, daar deze 
betrekking heeft op de belangstelling van de leerling voor de inhoud en de stof 
zelf van de katechesc. Zij kan worden beïnvloed door de selectie van concreet 
materiaal dat de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelt en verwondering wekt. 
Dit betekent dat het methodisch beginsel van de levensnabijheid van het kate
chetisch onderwijs in zijn exclusiviteit dient te worden doorbroken, zoals reeds 
eerder op onderwijskundige en theologische gronden is gesteld (120). Ook het 
problecmkarakter van concrete stof draagt tot de intrinsieke motivatie bij (121). 
Het probleem, de vraag neemt een belangrijke plaats in zowel in de aan
vang (122) als in het verdere verloop (123) van de theologische bezinning. Om 
deze reden is speciale aandacht voor dit aspect van de concrete stof theologisch 
geoorloofd en wenselijk. Prestatiemotivatie en positieve faalangst zijn van belang 
omdat zij blijkens onderzoek een grote invloed uitoefenen op de betrokkenheid 
van de leerling (124). Voor de selectie van concrete stof betekent dit dat de 
leerling zich uitgedaagd moet kunnen voelen vanwege de moeilijkheidsgraad van 
de stof. Het uitdagingskarakter van de stof dient het midden te houden tussen 
het onderschatten en het overvragen van de leerling. Sommigen spreken het 
vermoeden uit dat het godsdienstonderwijs de leerling vaker onder-, dan over
schat (125). 

Het vierde criterium houdt verband met de verkondiging, kerkvorming en 
geloofsontwikkeling als intrinsieke tendensen van de schoolkatechese. Het lijkt 
ons van belang dat een katechetisch bronprogramma concrete stof bevat die 
aansluit bij eventuele behoeften van leraar en leerlingen in dezen. Dit houdt in 
dat de selectie mede gericht is op materiaal dat niveau 2.3 van de affectieve 
taxonomie van Krathwohl c.s. overstijgt. Men kan hierbij b.v. denken aan: het 
schrijven van een opstel met een titel als: 'mijn kijk op het evangelie', het 
schriftelijk of mondeling formuleren van een gebed, het ontwerpen van een 
klassikale liturgieviering rond een bepaald thema, beoefening van meditatie, de 
voorbereiding van sociale acties (126). Het gaat hier om een criterium dat niet 
geldt voor de selectie van álle concrete stof, maar voor de concrete stof in haar 
totaliteit. 

Hieraan zij nog de volgende opmerking toegevoegd. In verband met de ge
loofsontwikkeling als intrinsieke tendens van de schoolkatechese kan het vertel
len van een verhaal bij tijd en wijle wenselijk en soms zelfs geboden zijn. Op een 
bepaald moment kan een gesprek tussen leraar en leerlingen als het ware vast
lopen vanwege de ervaring van het voortdurend tekort schieten van het verstand 
van de mens ten aanzien van het geloofsmysterie alsmede vanwege het (mo
mentane) onvermogen de verschillende beelden en begrippen dialectisch te over
stijgen, zoals de negatieve theologie suggereert (127). Op zulk een moment kan 
een verhaal het proces weer vlot helpen en de participanten weer gevoel en 
openheid geven voor het multidimensionele karakter van het mysterie. Hetzelfde 
geldt voor situaties waarin leerlingen het mysterie dreigen weg te rationali
seren (128). 
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Leeractiviteiten 

Onder leeractiviteiten wordt verstaan de door de leerlingen ten opzichte van de 
concrete stof uit te voeren operaties, zoals die uit de specifieke doelstelling 
vallen af te leiden. In een katechetisch bronprogramma gaat het in deze fase niet 
allereerst om het methodisch-didactisch handelen van de leraar, maar om het 
leren van de leerling. Het optreden van de leraar is immers gericht op de bege
leiding van wat de leerling doet en leert doen. De activiteiten van de leraar 
vormen het complement van de leeractiviteiten van de leerling en niet 
andersom (129). Voorbeelden van leeractiviteiten zijn: verzamelen, ordenen, vra
gen, lezen, weergeven, bewijzen, tekenen, verslag geven, beoordelen, argumen
teren, voorlezen, luisteren, voldoening hebben, speciale aandacht hebben, een 
rollenspel, een simulatiespel uitvoeren, collages maken (130). Uit deze voorbeel
den blijkt dat ook het psycho-motorische gedrag een plaats heeft in de school-
katechese. Dit is echter, zoals reeds eerder is gesteld (131), niet gelegen op het 
vlak van de doelstelling, maar op dat van de methode, i.e. van de leeractiviteiten. 

Selectiecriteria 

De selectie van de leeractiviteiten is enerzijds afhankelijk van de specifieke doel
stellingen en anderzijds van de concrete stof. Hiermee formuleren we de eerste 
twee criteria waaraan leeractiviteiten dienen te voldoen (132). 

Het eerste criterium houdt het volgende in. Aangezien de leeractiviteiten tot 
de methode, de weg behoren via welke de doelstellingen worden bereikt, dienen 
zij in overeenstemming te zijn met de gedragsaspecten van de specifieke doelstel
lingen. Dit betekent dat b.v. leeractiviteiten als luisteren, lezen, opletten, op
schrijven en weergeven niet volstaan wanneer kritisch denken in de zin van 
analyse in de doelformulering is opgenomen. 

Het tweede criterium heeft betrekking op de wisselwerking tussen leeracti
viteit en concrete stof. Wanneer een bepaalde concrete stof voldoet aan de boven 
beschreven criteria, maar zich niet leent voor de uitvoering van leeractiviteiten 
die krachtens de doelstelling in het bronprogramma moeten worden opgenomen, 
dan dient men deze door ander materiaal te vervangen. Omgekeerd veronderstelt 
bepaalde concrete stof bepaalde activiteiten van de leerlingen. 

Het derde criterium heeft betrekking op de in de schoolkatechese intrinsiek 
aanwezige tendens tot verkondiging, kerkvorming en geloofsontwikkeling. Dit 
betekent dat men bij de samenstelling van een katechetisch bronprogramma 
aandacht dient te besteden aan de opname van die leeractiviteiten die het dialo
gisch en communautair verkeer tussen leraar en leerlingen onderling stimuleren, 
resp. versterken. We denken hier aan bepaalde gespreksvormen, w.o. het vrije 
klassegesprek en het groepsgesprek (133), aan expressievormen als versterking en 
communicatieve uitdrukking van de lichamelijk-gevoelsmatige dynamiek van de 
menselijke persoon (134), aan simulatie- en rollenspelen. Wij menen hier te moe
ten wijzen op het belang van verstandige dosering. Niet alleen het gevaar van 
uniformisme van methoden (135) dient ons te hoeden voor een eenzijdige bena
dering van de 'katechese als groepsgebeuren', ook de doelstelling van de school
katechese is hier in het geding. Deze is immers gericht op de vorming van het 
denken en van actieve openheid met betrekking tot het moderne verstaan van 
het evangelie. Verkondiging, kerkvorming en geloofsontwikkeling vormen niet 
het doel, maar de intrinsieke mogelijkheid, de intrinsieke tendens van de school-
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katecliese. Daarom is ook hier sprake van een criterium dat niet geldt voor de 
selectie van alle leeractiviteiten, maar voor de leeractiviteiten in hun totaliteit. 
Bepaalde vormen van de gespreksmethode. b.v. de thematische discussie, het 
onderwijsleergesprek, de forumdiscussie kunnen echter eveneens worden gepro
grammeerd met het oog op de doeleinden zélf van de schoolkatechcse. De deug
delijkheid van deze onderwijsleeractiviteiten is door onderzoek inderdaad beves
tigd. Men dient zich echter te hoeden voor een sterke voorkeursbehandeling van 
deze gespreksvormen (136). De reden daarvan is gelegen in het feit dat zij tot nu 
toe — en hier speelt het niveau van het zgn. methodenonderzoek een belangrijke 
rol (137) in het algemeen nauwelijks een verschil in leerrendement vertonen in 
vergelijking met de verschillende voordrachtsvormen (138). De alternativiteit van 
een bronprogramma is in dezen natuurlijk een belangrijke zaak. Er zijn nu een
maal (groepen van) leerlingen en leraren (! ) die zich meer tot de gespreksvorm 
voelen aangetrokken dan anderen en omgekeerd. Een bronprogramma moet in 
deze behoefte voorzien, daar de motivatie, die hier in het geding is, een belang
rijke invloed op het leren uitoefent. Overigens lijkt methodische flexibiliteit op 
dit moment de beste benadering van het probleem (139). 

Media 

Onder media verstaan we de middelen welke de leerling tot hulp zijn bij het 
uitvoeren van leeractiviteiten ten aanzien van concrete stof met het oog op het 
bereiken van specifieke doelstellingen. In deze omschrijving gaat het om de zgn. 
niet-personale hulpmiddelen in het onderwijs. In onderscheid met de bemidde
lende functie die personen (leraar, amanuensis, assistent-leraar, klasseleraar enz.) 
in het onderwijsleerproces vervullen, heeft de term media in deze paragraaf 
betrekking op de 'hardware', de apparatuur (140). Vervolgens: in onderscheid 
met de bemiddelende functie die de zgn. comprehensieve media zoals geprogram
meerde instructie, computer-gestuurd onderwijs, bepaalde typen van onderwijs-
films en T.V.-programma's en audio-onderwijs (b.v. talenlaboratorium) vervullen, 
heeft de term media hier betrekking op húlpapparatuur (141). Hiertoe kunnen 
o.a. worden gerekend: het schoolbord, overhead projector, radio, bandrecorder, 
grammofoon, afbeeldingen, dia's, het leerboek, tekstboeken enz. De functie van 
deze media is gericht op het bereiken van de betreffende doelstellingen. Het is 
van belang hieraan grote aandacht te besteden daar deze media de leersituatie in 
de praktijk vaak eerder domineren dan dat ze aan de doelstellingen van deze 
leersituatie ondergeschikt zijn. Ook hier is het raadzaam een verstandige dosering 
toe te passen, te meer daar onderzoek uitwijst dat vermeerdering alleen van 
audio-visueel materiaal niet tot hoger leerrendement leidt (142). 

Met betrekking tot de zgn. comprehensieve media, die volledige onderwijsleer-
programma's bevatten, zij hier slechts opgemerkt dat katechetische centra de 
aansluiting bij de nieuwe ontwikkelingen in de onderwijskunde en daarmee in 
het onderwijs zullen missen, wanneer zij zich niet in samenwerking met onder
wijskundigen, onderwijstechnologen, leerpsychologen en andere vertegenwoor
digers der sociale wetenschappen ernstig gaan bezinnen op de mogelijkheden die 
geprogrammeerde instructie en vooral ondenvijstelevisie en computergestuurd-
onderwijs voor de schoolkatechcse bieden. Het betreft hier een kwestie die niet 
door emotionele onwennigheid en weerstand, noch door theologische apriori's 
mag worden afgedaan, maar serieuze studie en zakelijke, ook theologische, be
oordeling eist (143). 
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PARAGRAAF 19 DE TOETSING EN EVALUATIE VAN DE SCHOOL-
KATECHESE 

De fase van de toetsing en de evaluatie heeft betrekking op de vraag in welke 
mate de leerling de doelstellingen van het katechetisch bronprogramma heeft 
bereikt en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken. De term toetsing 
duidt op het meten van de gedragsverandering van de leerling, de term evaluatie 
omvat daarnaast het aspect van de beoordeling van de geconstateerde gedrags
verandering met het oog op de doelstellingen, alsmede het aspect van de beslis
sing omtrent het verdere leerproces van de leerling, de gebleken geschiktheid van 
de programmering van de unit én de wijze waarop de leraar deze in het proces 
heeft gehanteerd. Toetsing is dus een aspect van de evaluatie (144). 

Het is opmerkelijk dat de begrippen toetsing en evaluatie, die in de onderwijs
kundige literatuur zo een belangrijke rol spelen, in de huidige katechetische 
literatuur en katechetische units nauwelijks enige aandacht krijgen (145). De 
term evaluatie wordt wel gebezigd, maar steeds bijna uitsluitend met het oog op 
het groepsdynamisch proces in die katechese die vooral als groepsgebeuren wordt 
omschreven. Hoe zwaar men het groepsdynamisch aspect van het interactie
proces tussen leraar en leerlingen en de leerlingen onderling ook weegt, evaluatie 
in de onderwijskundige en o.i. ook in de katechetische zin van het woord is 
daarmee nog niet gegeven. Deze heeft immers betrekking op de beoordeling van 
de mate waarin de leerling de onderwijsdoelstellingen, c.q. de katechetische doel
stellingen heeft bereikt. De verwaarlozing van toetsing en evaluatie in kateche-
ticis is overigens wel begrijpelijk. Op de eerste plaats wil men de indruk ver
mijden dat men de stap terug naar de neoscholastieke katechismus-katechese van 
te memoriseren vragen en antwoorden zou bepleiten. Hoe begrijpelijk deze hou
ding ook is, een eerste blik in de moderne onderwijskundige literatuur is vol
doende, om te beseffen dat toetsing en evaluatie een dergelijke stap juist bij 
voorbaat onmogelijk maken. Op de tweede plaats: naarmate men de geloofsgroei 
van de leerlingen een centrale plaats toekent in het geheel van de doelstellingen 
van de schoolkatechese, groeit de weerstand tegen toetsing en evaluatie. Nog 
afgezien van het feit dat in deze studie de geloofsgroei van de leerlingen niet als 
doel, maar als intrinsieke mogelijkheid en tendens van de schoolkatechese is 
aangemerkt, zij er op gewezen dat het geloof zélf in de God en Vader van Jezus 
Christus principieel nooit het doel van de katechese kán zijn, daar het de pro
grammering transcendeert (146). De samenstellers van katechetische units dienen 
zich volgens Vierzig te beperken tot geloofsdisposities, die samen de complexe 
geloofshouding in haar totaliteit vormen (147), zoals b.v. inzicht in de zinvolheid 
van het evangelie voor de moderne tijd, actieve belangstelling, vermogen tot 
reflexieve omgang met de eigen verhouding tot het evangelie. Nipkow spreekt 
hier van zgn. 'voorlaatste doelen' (148). In dit verband blijkt ook een uitspraak 
als 'voor geloof kun je geen cijfer geven' van elke betekenis ontbloot. Het geven 
van cijfers is niet noodzakelijk met toetsing en evaluatie verbonden. Bovendien 
gaat het in de schoolkatechese niet om geloof, maar om de vorming van het 
denken en actieve openheid voor de betekenis van het evangelie, en hoogstens 
om, naar de opvatting van anderen, geloofsdisposities. Op de derde plaats is het 
niet onwaarschijnlijk dat de vrees en de angst die men onder docenten in het 
algemeen aantreft vanwege de mogelijke negatieve conclusies van de evaluatie 
met betrekking tot de eigen onderwijsactiviteit (149), ook onder leraren gods
dienst een rol spelen. 
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Waarom toetsing en evaluatie? 

De functies van toetsing en evaluatie kunnen als volgt worden samengevat. 
Vooreerst, toetsing en evaluatie verschaffen informatie over de effectiviteit 

van het onderwijs. De effecten van het onderwijs vormen vaak een schrille tegen
stelling met de doeleinden die men beoogt (150). Toetsing en evaluatie oefenen 
de functie van controle uit: wordt hetgeen men verwacht, ook werkelijk geëffec
tueerd? Vooral ten aanzien van het godsdienstonderwijs kan dit ontmaskerend 
werken, hetgeen ons o.a. van belang lijkt met het oog op de discussie over de 
betekenis en de plaats van de schoolkatechese in het geheel van de school. Deze 
dient o.i. niet alleen op het niveau van de doelstellingen, maar o.a. ook op dat 
van de aantoonbare effectiviteit van de schoolkatechese gericht te worden (151). 
Omdat het hier niet in eerste instantie gaat om de wijze waarop de program
mering in het onderwijsleerproces gestalte krijgt, maar om het rendement van het 
onderwijsleerproces, is hier sprake van product-evaluatie, dit in onderscheid met 
proces-evaluatie (152). 

Op de tweede plaats: de informatie die toetsing en evaluatie over de effecti
viteit van het onderwijs verstrekken, is van motivationele betekenis voor de 
leerling. Een regelmatige 'feedback' stimuleert de leerling ertoe om aan eventuele 
lancunes, waarvan hij op deze wijze op de hoogte raakt, speciale aandacht te 
besteden en 'reinforceert' hem in het afleggen van zijn leerroute, gericht op het 
bereiken van het doel (153). In dit verband zij gewezen op het ook voor andere 
functies van toetsing en evaluatie belangrijke onderscheid tussen summatieve en 
formatieve evaluatie, welke resp. betrekking hebben op het eindresultaat en de 
'tusseneffecten' van het leerproces van de leerling. Het zal duidelijk zijn dat 
vooral de formatieve evaluatie, welke regelmatig tijdens het verloop van het 
vormingsproces ('formation') plaatsvindt, deze motiverende werking bezit (154). 
De programmering van katechetische units dient dan ook reeds om deze reden in 
een voldoende aantal tussentijdse toets- en evaluatie-instrumenten te voorzien. 

Op de derde plaats: regelmatige toetsing en evaluatie vervullen de functie van 
indicator ten aanzien van de concrete leerroute van de leerling. Zoals reeds 
meerdere malen is opgemerkt: een bronprogramma wordt gekenmerkt door 
alternatieve strategieën met het oog op het bereiken van het doel. Regelmatige 
feedback verschaft informatie met betrekking tot de selectie van de voor de 
concrete leerlingengroep relevante strategie. Dit kan bijdragen tot de verhoging 
van de effectiviteit van het onderwijs (155). 

Op de vierde plaats: toetsing en evaluatie kunnen ook de leraar informatie 
verschaffen. Wanneer hij zijn vrees in dezen weet te overwinnen, kan hij het 
nodige te weten komen omtrent de wijze waarop hij aan het onderwijsleerproces 
leiding geeft, zijn instructietaken uitvoert, de verwerking door de leerlingen bege
leidt, de motivatie beïnvloedt, weerstanden hanteert, op onvoorziene vragen en 
opmerkingen reageert, met zijn eigen geloof en twijfel omgaat enz. Jammer 
genoeg maken leraren van deze mogelijkheid zelden gebruik (156). 

Op de vijfde plaats: aan toetsing en evaluatie kan men ook informatie ont
lenen met betrekking tot de deugdelijkheid van de programmering. Men kan 
zeggen dat toetsing en evaluatie de functie van 'ingebouwde' zelfkritiek vervul
len. Daardoor kan een programmering die een zo groot mogelijke specificiteit 
van doelstellingen, inhouden en methoden impliceert, aan verstarring ontkomen. 
Toetsing en evaluatie bezitten immers veranderende, dynamische kracht (157). 
Aan het gedrag van de leerlingen kan men, mits men de adequate toetsings- en 
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evaluatiemethoden kiest, b.v. aflezen of de keuze en de ordening der specifieke 
doelstellingen voldoet met het oog op het bereiken van de meer algemene doel
stellingen; of de concrete stof, de leeractiviteiten en de media adequaat blijken te 
zijn; of het onderwijs inhoudelijk voldoende helder is gestructureerd; of de be
treffende toetsen goed functioneren. De bespreking van hiervoor geschikte evalu-
atie-modellen kan hier niet plaatsvinden. Wij verwijzen o.m. naar het werk van 
De Corte e.a. (158) en naar dat van de amerikaanse onderwijskundige Provus, 
wiens model mede uit een gedachtenwisseling met de befaamde A.E.R.A. (Ame
rican Education Research Association) is voortgekomen (159). 
Wij merken nog op dat toetsing en evaluatie het onderwijs behoeden voor het 
reeds eerder gesignaleerde gevaar van erosie. Dit geldt niet alleen voor de 
affectieve aspecten van de doelstellingen, maar ook voor die cognitieve ni
veaus die boven de overdracht van kennis uitstijgen. Dit kan als volgt worden 
toegespitst. Het gevaar van verbalisme ligt bij een programmeringsmodel dat, 
zoals het onderhavige, begrippelijk inhoud centraal stelt, als het ware voort
durend op de loer. Toetsing en evaluatie nu zijn middelen om aan dit gevaar te 
ontkomen. Zij geven immers onverbloemd aan wanneer leerlingen een gebrek aan 
groei vertonen zowel ten aanzien van het denken als ten aanzien van actieve 
openheid. Zowel de vorming van het denken als die van de affectiviteit houden de 
dreiging van verbalisme tegen, daar zij er op gericht zijn dat de leerling zelf iets 
met zijn kennis doet en uitricht (160). 

Het geven van cijfers 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat toetsing en evaluatie niet mogen 
worden geidentificeerd met het geven van cijfers. Dit betekent niet dat het geven 
van cijfers afgeschaft en b.v. vervangen dient te worden door een kwalificerende, 
verbale omschrijving, zoals sommige katechesedocenten o.i. ten onrechte (161) 
voorstaan. Er zij alleen op gewezen dat het geven van cijfers slechts een aspect is 
van het vraagstuk van toetsing en evaluatie. Het is alleen aan de orde, ook in de 
godsdienstles (! ), bij trimester- en overgangsevaluatie, alsmede bij het eind
examen. Of, in andere woorden: in het geval van summatieve evaluatie. Er zij aan 
toegevoegd dat de invoering van zgn. objectieve studietoetsen, waarvan wij de 
ontwikkeling hartgrondig bepleiten, ook voor de godsdienstles de werking van de 
zgn. wet van Posthumus (162) kan verminderen. Tegen de achtergrond van deze 
wet kan men zeggen dat ook de schoolkatechese ernstig te lijden heeft van de 
heilloze situatie dat de hoogte van de cijfers voor een belangrijk deel afhankelijk 
is van de samenstelling en het niveau van de betreffende leerlingengroep en niet 
van de kwaliteit van het werk zelf van de leerlingen. Over het geven van cijfers 
dat uitgaat van de minimumgrens van een 6 voor iedere leerling, doen wij hier 
uiteraard liever het zwijgen toe. 
Fonmatieve evaluatie kan meestal beter zonder het aspect van externe beoor
deling, dat in het geven van cijfers vervat ligt, plaatsvinden. Het is namelijk 
waarschijnlijk dat leerlingen die moeilijk meekunnen, en dus voortdurend met 
lage cijfers worden geconfronteerd, door frequent 'cijferen' geleidelijk worden 
gedemotiveerd en het geloof in zichzelf verliezen (163). Bovendien: in de infor
matie die de evaluatie verschaft, is zelf reeds een moment van (intrinsieke) 
beoordeling gelegen. Het stelt de leerling immers op de hoogte van eventuele 
lancunes, én van groei. 
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Selectiecriteria 

Bij de samenstelling van toetsen moet men ¿ich rekenschap geven zowel van het 
inhoudelijk als van het gedragsmatig aspect van de betreffende doelstelling Dit 
houdt in dat de toetsen met alleen in overeenstemming dienen te zijn met het 
theologisch model de regel of het begrip dat in de doelstelling vervat is, maar 
ook met het in de doelstelling aangegeven cognitieve en/of affectieve gedrags
niveau Men noemt dit het criterium van de representativiteit (164) Zoals ge
zegd, hebben wij een voorkeur voor objectieve studietoetsen Hoewel de samen
stelling ervan een ingewikkelde en tijdrovende aangelegenheid is, achten wij ze 
van groot belang omdat zi| niet alleen kennis, maar veelal ook de cognitieve 
vaardigheden van begrip t/m evaluatie kunnen meten (165) onafhankelijk van 
toevalsfactoren alsmede van de persoon die de toetsing uitvoert Hiermee beant
woorden zij resp aan de criteria van betrouwbaarheid en objectiviteit (166) 
Wij menen dat het mystenekarakter van geloof en theologie niet in tegenspraak 
is met de toetsing van kennis en inzicht Het mysterie dat God is, wordt immers 
met als het ware ter versluiering aan het gelovig en theologisch denken toege
voegd, waardoor het op dit denken in mindering zou komen Het mysterie dat 
God is, vormt veeleer de ruimte waarbinnen dit denken plaatsvindt De theologie 
is immers als geloofswetenschap er op gericht het mysterie Gods als mysterie te 
verhelderen en het naar zijn verschillende aspecten toegankelijk te maken Bij 
toetsing en evaluatie nu gaat het om kennis en inzicht in de theologie als weten
schappelijke bezinning op het geloofsmysterie (167; 

De toetsing van het affectieve aspect van de doelstellingen is althans tot 
dusver, gezien de stand van het betreffende onderzoek, niet via objectieve meting 
mogelijk Dit houdt met in dat men er dan maar vanaf moet zien Met betrekking 
tot de toetsing van zowel de cognitieve als de affectieve dimensie van de doelstel
lingen kan worden opgemerkt dat, wanneer objectieve instrumenten de facto 
ontbreken, het beter is zo gericht mogelijk te toetsen, dan helemaal niet te 
toetsen (168) Met name de formatieve evaluatie van de affectieve dimensie is 
van grote betekenis Het is immers van belang zo precies mogelijk geïnformeerd 
te zijn omtrent de motivatie, de mate en de gerichtheid van de openheid, behoef
ten en belangstelling van de leerlingen Zij bepalen mede de uitstippeling van de 
af te leggen leerroute Formatieve evaluatie komt voor de toetsing van affectief 
gedrag meer in aanmerking dan summatieve evaluatie, omdat zij het aspect van 
externe beoordeling uit-, en de mogelijkheid van anonimiteit insluit (169) De 
volgende methoden komen voor affectieve evaluatie in aanmerking observatie
methoden, in het bijzonder de methode van interactie-analyse volgens Flanders, 
het interview, de vragenlijstmethode, waann zowel de zgn 'open end question' 
als de 'multiple choice question' te onderscheiden zijn, de semantische differen
tiaalmethode van Osgood, projectiemethoden, attitudeschalen enz (170) Het 
gebruik van deze methoden is van bijzonder belang omdat het de gerichtheid 
bevordert op de affectieve componenten van het leren van de leerling Het be
hoort tot de taak van het onderwijs in het algemeen en van het katechetisch 
onderwijs in het bijzonder hieraan grote aandacht te besteden 
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SUMMARY 

This study is an investigation into the problems presented by the current reli
gious instruction as given in Dutch grammar and secondary schools, especially in 
the higher forms. In view of the complex nature of the issue three limitations 
were found to be necessary: 

The first is that attention will be focussed on questions about the curriculum; 
those dealing with the teaching/learning process will be of marginal interest only. 
The author has attempted to draw up a theory of the catechetical curriculum 
and to arrive at a model for catechetical units. Such a theory and model may be 
useful when deciding to what ends, what and how we are to teach; also how to 
test and evaluate our teaching. 

The second restriction is that we are concerned with the teaching οι Christian 
religion only This means that on the one hand we leave aside non-Christian 
religions and non-religious views of life; that on the other hand our starting-point 
is an ecumenical one, implying that in religious instruction in schools, especially 
in the higher forms, the Christian religion will always be presented in its great 
traditions, which transcend its confessional frontiers. 

Our third restriction is that this work deals with religious instruction in the 
open school1; it does not cover, then, the non-denominational or denomina
tional one. This restriction is based on the author's conviction that the future of 
religious instruction lies with the open school. 

Chapter I deals with the question from what discipline a theory of the cateche
tical curriculum derives its main insights. Sections 1 and 2 tackle this problem by 
way of theology and the science of education; the argument is illustrated by 
various examples of catechesis derived from the history of modern German 
catechesis and catechetics. The author's conclusion is that theology as well as the 
science of education each taken by itself fail to provide us with an adequate 
basis to determine the aims, content, method, testing and evaluation of cate
chetical units. Section 3 argues that for this purpose a complementary approach 
of theology and the science of education is required; here education precedes 
theology. 

Chapter II puts the question: What are the aims of religious instruction within 
the context of the open school? 

Section 4 discusses the school as a social institution. First, we point to the 
dialogue between on the one hand the school and on the other the social frame
work and the individual, who is part of society. Secondly, the aims of the school 
are distinguished from those of other social institutions. According to Bruner 
these aims are the cognitive training and in connection with this the affective 
training of the pupils, which in our case in the higher forms means: the shaping 
of thought combined with that of the affections. 

Section 5 goes into three objections to religious instruction as part of the 
school curriculum, viz. the neutrality of the State towards the views of life, 
religious or otherwise; of its citizens; the danger of a religious and social sectar
ianism; and also the danger of the other school subjects being usurped by 

1. In the open school the major currents in modern spiritual and religious life are part of 
the teaching programme. 
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religious instruction 
Section 6 is a detailed inquiry into the place of religious instruction among 

the aims of the school In the stress field created by the function of the school 
for the community as well as for the individual, religious instruction has its 
proper place, too In fact, for the making of society and for the maturing 
the individual person the religious dimension of reality is of vital importance We 
have attempted to demonstrate this from the views held by Marx, Durkheim and 
Weber concerning the relationship between religion and social reality, and also 
by giving the opinions of Fortmann and others on the interaction between 
religion and mental health 

Section 7 deals with the development of thought in our pupils as one of the 
goals of religious instruction We interpret thought as a cognitive process in 
which knowledge originates by means of symbols (i e language and signs) A 
proviso for thinking is the presence of category systems in the pupil In this 
kind of thinking, aspects of reality of which we are ignorant are analyzed in 
such a way as to provide insight into the interrelationships with the aspects of 
reality we already know about, it presupposes the availability of existing know
ledge and a dispombihty for this in the pupils Now religious instruction will 
train pupils in relating their knowledge, already available, to the religious dimen
sion of reality, thus giving access to the problem of transfer Such an approach 
to thinking has consequences for the catechetical curriculum Of the various 
forms of curncular organisation the author has opted for the science structure cur
riculum, in which the structure of a particular science or discipline (in our case 
theology) serves as a gateway to the various dimensions (here the religious di
mension) of reality This implies that the content of a catechetical unit has its 
basis in the theological-conceptual structure implied in the aspect under which a 
theme relevant to our religious instruction is put forward As a practical example 
the theme of the Kingdom of God is worked out 

Section 8 concerns itself at length with the development of the affections as 
another goal of religious instruction First we speak about the relationship be
tween the shaping of the affections and that of thought Next, it is argued that 
as a rule religious affective development should be limited to the first two levels 
of the taxonomy of affective objectives as introduced by Krathwohl et al This 
limitation finds its reason both in the aspect of attainability and in the logical and 
normative implications of religious affective education within the school Of 
course such a point of view does not exclude the possibility that the actual 
process of interaction in religious instruction may occasionally contribute to the 
formation of a religious attitude in individual pupils, nor that personal commu
nication could take place and personal experience find expression 

Chapter III is concerned with theology as the content of religious instruction 
Section 9 deals with the subject and methods of theology Its subject is the 

neh variety of ways in which the Church as a communion of Christians is 
interpreting history as God revealing himself, a revelation that has found its 
expression in Israel and its definitive form in Jesus Christ, the man This defi
nition does not only justice to the fact that God has of old been considered the 
subject of theology, even if under changing aspects, but also to the donnée of 
the historical mediation of God's revelation m Israel, m Jesus Chnst, and in the 
communion of Christians Moreover, this definition refers to the formal subject 
of theology, by which it is distinguished from other scientific approaches Now 
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its object is seen as a critical-creative inquiry into the credibility of the faith of 
the Church. As for the criteria used in this inquiry, three functions of theology 
have to be considered here: its historical, its systematical and its practical func
tion. The first refers to the revelation of God in history. The second bears on 
the interpretation of the Gospel in the light of our modern understanding of the 
Self and the world. Starting from a text of Vatican 1 the three following aspects 
are discussed: analogy, the interrelationship of the mysteries of the faith, and 
the problem concerning the meaning of history and how we see it. The third 
function relates to the actual significance of the faith of the Church for the 
individual and society in connection with the revelation of God asHeils-
geschichte. The section ends with a discussion of the possibilities and limitations 
of theological verification. 

Section 10 elaborates upon the implications of the science structure curricu
lum. Starting from three theses developed by Hirscher it shows that once we 
accept the definition of theology given above as the content of religious instruc
tion, every association with neo-scholastic ideas about catechetics has lost its 
meaning. The author then propounds the reasonableness of the hypothesis that 
theology is a discipline in its own right, and goes on to discuss the catechetical 
relevance of its disciplinary character. It is made clear that the interests of 
religious instruction are served by a careful definition of theological concepts 
and statements, by a systematic classification of such concepts and statements 
under larger headings, and also by an inquiry into the credibility of those state
ments. Finally, attention is paid to the significance of the word 'structure' in the 
term 'science structure curriculum'. A theological structure is understood here as 
a coherent whole in which a theological theme and theological models, rules and 
concepts can be distinguished. A few examples are given. 

Section 11 has to do with determining the criteria of selection for the various 
elements of theological structures. Against the background of the hierarchia 
veritatum of Vatican И it is proposed that any pronouncement on matters of 
faith made by the Church may be considered a suitable theme for a catechetical 
unit in so far as such a pronouncement is directly connected with the mysteries 
of God's creation, redemption and completion. Thus continuity is maintained 
with the catechetical tradition of the early Church, of the Fathers and of later 
times. The choice of theological models, in view of the abundance and plurifor-
mity of the models of historical, systematical and practical theology, should be 
made according to the so-called indirect method. This method has no use for a 
catechetical structure presenting an immutable pattern of theological themes and 
models; it leaves room for an ever-changing socio-cultural context. Finally, the 
conceptual substratum of the relevant theological models is analyzed and some 
examples are given. 

Chapter IV contains the practical-theological approach of religious instruction, 
starting from the theological concepts of kerygma, church and faith. The theo
logy of religious instruction, as discussed in the present chapter, is of importance 
both for the pedagogical-anthropological dimension of religious instruction and 
for the programming of catechetical units; also for the teacher's active part in 
the teaching/learning process. 

Section 12 deals with the relationship between the preaching of the faith 
(kerygma) and religious instruction. The diverse current interpretations of the 
idea of preaching have compelled the author to go back to the preaching of the 
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apostolic Church, nine characteristics of which are presented A systematic-
theological argument shows that the essence of apostolic preaching may be 
summed up in terms of dialogue and encounter This 'preaching' is defined as 
that dialogue between men in which the meaning of history, with reference to 
the ultimate significance of Jesus Christ is interpreted in the perspective of God 
Its application to religious instruction is as follows The themes inherent to 
religious instruction will strengthen the general tendency towards personal com
munication, already implied — at least under certain conditions in the interac
tion between the teacher and his pupils These themes, in fact, bear directly on 
God as giving meaning to human life and history, and will often lead to personal 
discussions about them It is against this background that the author would like 
to submit that it is not the dialogue of preaching what makes the purpose of 
religious instruction, but that it is implied in it as an intrinsic trend In other 
words the dialogue of preaching, from latent to manifest, is always present in 
religious instruction, a view differing considerably from other opinions about the 
relationship between religious instruction and preaching the faith 

Section 13 refers to the relationship between religious instruction and the 
development of an ecclesia! community It is not the function of the Church to 
serve either as a terminus a quo or a terminus ad quern of religious instruction 
Like preaching its development there is an intrinsic trend in religious instruc
tion a view which is elaborated in the light of four ecclesiological themes The 
first is concerned with the relationship between preaching and the Church The 
Church 'happens wherever the preaching of the faith occurs in the form of a 
dialogue and the tradition of the universal Church is continued as 'evidence' The 
second refers to the foundations and characteristics of the Church It is shown in 
what sense the Church as a community of Christians will occasionally be identifi
able in religious instruction The unity, catholicity, sanctity and apostolicity, 
too, of the Church will now and then be manifestly present there The third 
theme is that of the membership of the Church the irrelevance is commented 
upon of the dichotomy in members and non-members In view of the human as 
well of the divine aspect of the Church as mystenum the author with reference 
to the membership of the Church distinguishes between its human and its divine 
aspects, respectively the visible bond according to its four traditional criteria, 
viz baptism, creed, union with the ecclesia! community and with the govern
ment of the Church on the one hand, and on the other the invisible bond with 
the Church in being related to the saving presence of God in history In this 
connexion mention is made of the infinite variety of forms of membership of 
the Church and the consequences of this for the presence of the Church in 
religious instruction Finally, the significance is discussed of the ministry for the 
Church The Church realizes itself in preaching the Word and celebrating the 
sacraments These are not tasks specific of the ministry, but general ones, to be 
undertaken by the whole of God's people The proper function of the office is in 
the ecclesia! leadership the care for the unity and identity of the flock Hence it 
is that in religious instruction the preaching of the faith will also create the 
Church when no representative of the ministry is present The author stresses, 
however the need for openness and communication with such representatives 

Section 14 considers the relationship between religious instruction and the 
development of faith as a dynamic process Faith in its optimal form, as the 
Bible testifies, is saying 'Amen to God, on whom we base our lives In this 
movement from man towards God (credere in Deum) our intelligence, feelings 
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and will are mobilized, it is here that the tension between subject and object is 
found But the historical eschatological character of the credal act implies that 
faith is related to the shadow of the presence of God In man, therefore, faith is 
attended by doubt, apathy and anxiety These are growing upon him as a result 
of the current cultural phase, the so-called Second Enlightenment Now the 
purpose of religious instruction is not the development of faith in the pupils, but 
of the process of theological learning This learning process constitutes an inner 
link with the dialogue between faith and unbelief, thereby having a certain 
influence on the attitude of the pupils towards the Gospel, however latent such 
an influence may be The reason for this is found in the fact that theology is 
practised in the intervals between one credal experience and another 

Chapter V summarizes the ideas expounded in the preceeding chapters for the 
purpose of devising a programming model to be used in making up so-called 
catechetical source units This chapter also shows how the sciences of education 
and that of theology complement each other 

In Section 15 attention is paid to the general aims of religious instruction and 
the implications of the science structure curriculum in this respect, viz the 
importance of concept formation m religious instruction, the bearing of this 
concept formation on the mystery of the triune God, the coupling of the 
shaping of the affections and that of thought, etc 

Section 16 refers to the content of religious instruction This content is not 
the doctrine of the Church, but is theology, a fact which has its consequences 
for the competence of the ecclesiastical authorities in this respect There is a 
discussion of the various entena of selection of the elements of theological 
structures, viz the theological themes, the theological models, rules and con
cepts, which entena for selection have been derived from theology as well as 
from the science of education In this context attention is paid to the relation
ship between exegesis and catechesis and to the so-called catechetical context 
model 

Section 17 stresses the importance of formulating correctly the specific 
objectives of religious instruction The taxonomies of Bloom and Krathwohl et 
al are critically reviewed, and a few questions concerning the application of 
these taxonomies in the programming of religious instruction are analyzed 

In Section 18 the author entere into the matter of how we should choose the 
ways and means to attain those objectives, ι e the concrete materials (specific 
content), the learning activities and media, and the criteria for such a selection 
For pedagogical as well as for theological reasons emphasis is laid on the degree 
of experience, the power of motivation and the kerygmatic character of the 
concrete matenals A plea is held for a sensible assignment of learning activities, 
and the danger of clinging to a standard method is pointed out As for the 
media, they ought to be subservient to the aims of teaching 

Section 19 deals with the testing and evaluation of religious instruction, a 
problem which in catechetical literature does not, as a rule, get the attention it 
deserves. A few theological misunderstandings on this point are cleared up and 
the importance of regular checks is stressed Attention is paid to the problem of 
giving marks in class-room practice and, in this connexion, to that of developing 
objective tests Finally, some entena are formulated, to be used in devising 
instruments for testing and evaluating. 

(translated by Louis Grooten) 
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1 Zie voor de betekenis van het begrip 'model' Γ de Corte e a , Beknopte didaxologie, 
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2 A D de Groot, Mcthodolocie, Grondslagen van onderzoek en denken in de gedrags
wetenschappen, Den Haag 1968, 62, 64, 69 

3 id , passim, m η 131 
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7jum 1972, no 288,8-9 

6 Ik wijk hierin slechts in detail af van de visie van Schelfhout 
7 J A van Kemcnade, De katholieken en hun onderwijs t e n sociologisch onderzoek 

naar de betekenis van katholiek onderwijs onder ouders en docenten, Mcppcl 1968 
8 Zie voor het eerste en derde argument de rede van Schelfhout 
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bevatten ( d r Naar een samenwerkingsschool, rapport, opgesteld door de studiecom
missie doelstelling algemene school, mei 1972, secretariaat Nieuwe Gracht 27, 
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tium zelf reeds vele wettelijke en grondwettelijke implicaties heeft Zie voor de in 
deze aantekening genoemde vakken sectie 5 1 , infra In deze studie laten wij het 
onderscheid tussen de samenwerkingsschool in de ruime zin en die in de enge zin van 
het woord m het midden De eerste is gericht op een bewuste ontmoeting van de 
verschillende gcestehike stromingen, de tweede is gericht op het geven van levensbe
schouwelijk, с q godsdienstig onderwijs aan de leerlingen van de verschillende richtin
gen afzonderlijk De constructie die wij voorstaan, gaat, omdat de sectie geestelijke 
stromingen een groep van verplichte keuzevakken bevat, dit onderscheid te boven, 
cfr De gezamenlijke school, een documentatie voor besturen van scholen in het 
voortgezet onderwijs, Algemene Bond ter bevordering van Beroepsonderwijs, 
Den Haag, ζ ι (1973) 

10 N Havers, Der Religionsunterricht, Analyse eines unbeliebten Fachs, München 1972, 
229, К E Nipkow, Schule und Rcligionspadagogik im Wandel, Dusseldorf 1971, 286 

11 J M G Thurlings, De wankele zuil, Nederlandse katholieken tussen assimilatie en 
pluralisme Nijmegen/Amersfoort 1971 207-208 

Aantekeningen bij hoojdstuk I 

1 Zie hoofdstuk III, infra 
2 A M P Knoers, Algemene onderwijskunde voor het voortgezet onderwijs, Assen 

4 1972, 1-5, F de Corte e a , Beknopte didaxologie, Groningen 1972, 2-5 De onder
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5 De begrippen toetsing en evaluatie hebben o a betrekking op resp de meting en de 
beoordeling van het leerrendement van het onderwijsleerproces Wij vatten toetsing 
op als aspect van evaluatie zie par 19, infra 

6 F X Arnold, Pastoraltheologische Durchblicke, Das Prinzip des Gott Menschlichen 
und der geschichtliche Weg der Pastoraltheologie, Frciburg/Basel/Wien 1965, 
119-126, G Fischer, s ν Deutschland in L Lentner (hrsg), Katechetisches Wörter
buch, Freiburg 1961, 116-129, hier 120-122 

7 ΓΧ Arnold, a w, 213-313 
8. В Weite, Zum Strukturwandel der katholischen Theologie im 19 Jahrhundert, in 

Auf den Spur des I wigen, Freiburg 1965, 380 409, hier 397, cfr TM Schoof, Aggior
namento, De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie, Baarn 1968, 29-52 

9 JA Jungmann, Katcchetik, Aufgabe und Methode der religiösen Unterweisung, 
Freiburg 1965, Th Filthaut, Das Reich Gottes in der katechetischen Unterweisung, 
Freiburg 1958 

10 Zie b ν H Halbfas, rundamcntalkatcchetik, Sprache und Prfahrung im Religions-
sunterncht, Dusseldorf 2 1969 

11 G Stachel (hrsg), bxistentialc Hermeneutik, Zur Diskussion des fundamcntalthcolo-
gischen und rehgionspadagogischen Ansatzes von Hubertus Halbfas, Einsicdeln 1969 

12 Zie В Weite, а а , Τ Μ Schoof, a w 
13 Zie voor de tendens tot uniformiteit in de katechese W Busch, Der Weg des 

deutschen katholischen Katechismus von Deharbe bis zum Einheitskatechismus, Frei
burg 1936, 108-119 

14 J В Metz, Zur Theologie der Welt, ned vert, Theologie over de wereld, 
Desclec de Brouwer 1970, 134 139, J В Metz e a , Kirche im Prozess der Aufklarung, 
ned vert , Kerk tussen gisteren en morgen, Baarn 1971, 54-94 

15 Η van Leeuwen, Katechese en toekomst, Verbum 38 (1971) 1, 2-10 
16 Zie par 12, infra 
17 Zie b ν J Nieuwenhuis, Terwijl de boer slaapt, opvoeding van kleine gelovigen, 

Arnhem 1972 en de analyse van Siemcrmk betreffende de afleiding van een 
katechetiek uit een theologie van de geloofsdaad, in J Siemcrmk, Terwijl de boer 
slaapt, aantekeningen bij een opvoeding van kleine gelovigen, Verbum 40(1973) 3, 
82-98, m η 84 

18. Een voorbeeld hiervan is WG Esser, Personale Verkündigung im Religionsunter
richt, Der Schritt zur Dialog Katechese, Freiburg/Basel/Wien 1965 

19 Η Halbfas, a w , G Otto, Schule, Religionsunterricht, Kirche, Gottingen 3 1968 
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voor de katholieke katechese van belang zijn 

20 A Exeler, Wesen und Aufgabe der Katechese, eine pastoralgeschichtliche Unter
suchung, Freiburg 1966, 67 121 

21 H Offele, Geschichte und Grundanliegen der sog Munchener katechetische Methode, 
München 1961,52-53 

22 Zie sectie 9 2, infra 
23 G Otto, aw H Stock, Studien zur Auslegung der synoptischen Fvangclien im 

Unterricht, Gütersloh 4 1967 
24 H Halbfas, a w., verbindt de ervaringskatechese veel nauwer aan de theologie van en 

omtrent het О Т en Ν Τ dan b ν vele artikelen van Verbum sedert de laatste zes 
jaar Zie voor Halbfas in dezen E Paul, Das Ende einer theorielosen Religionspada-
gogik, m G Stachel, W G Esser (hrsg), Was ist Reügionspadagogik'', 
Zunch/Einsiedeln/Koln 1971, 9-31, hier 20-23 

25 H Offele, a w , 52-53 
26 JA Jungmann, a w , 140-149, M Pfliegler, Der Religionsunterricht, Die Methodik 

der religiösen Bildung, Innsbruck/Wien/Munchen 1935, III, 275-284 Het nieuwe 
'Directorium Catechisticum Generale' van 1971 is hierin veel opener no 75 
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27 J Jungmann Die f-rohbobüiaft und unsere Glaubensvcrkundigung, Regensburg 
1936, 152 159, К Rahncr, lieber den Versuch eines Autrisses einer Dogmatik, 
Sehr 7 Th I 947, hier 25-26 

28 Uitgegeven in 1 rciburg (Herder) 
29 Th I ilthaut, a w , 152-161 В Truffer, Das material kcrygmatische Anliegen in der 

Katethetik der Gegenwart, Treiburg/Basel/Wien 1962, U6-119 
30 G Miller, Bemerkungen zur Methode des Bibelunterrichts, in 1 Г eifel (hrsg), Kate

chese im Zeichen christlicher Wcltoffenhcit, Donauwörth 1968, 141-167, hier 151 
31 G Bohne, Ivangclischc Unterweisung und theologischen Wissenschaft, in H Gloy 

(hrsg), Fvangelischcr Religionsunterricht in einer säkularisierten Gesellschaft, Got
tingen 1969, 144-154,11 Stock, Theologisches Gewissen und evangelischer Religions
unterricht, in H Gloy (hrsg), a w., 154-161 

32 I Baldermann, Biblische Didaktik, Hamburg 1966 
33 J A Jungmann, Katechctik, Г reibrug ^ 1965, 77-93 
34 J B Hirscher, Katechctik oder der B( ut des Seelsorgers, Tubingen 1834,230. 
35 id , 1 2 
36 id , 376 384 
37 Гг Blacker, Johann Baptist von Hirschcr und seine Katechismen, I rciburg 1953 
38 W Busch, aw ,5-10 
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40 II I ischer (hrsg), 1 infuhrung in den neuen Katechismus, 1-reiburg 1955, 25-44 
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178-205, hier 203-204 
42 H van Leeuwen, Met of zonder bijbeP School en Godsdienst 22(1968) 10, 274-283, 
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43 Zie par 17 
44 I Vclcma Vraagstukken bi) het vcr/amelen en formuleren van onderwijsdoelen, 

Verslag van het nationaal congres Onderzoek van Wetenschappelijk Onderwijs, 1 ind-
hoven 1966, I, 191-198 Zie ook L Velema, Methoden van onderzoek in de opvoed
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zie aantekening 24 

46 Zie par 16 en 18, infra 
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48 Zie par 19, infra 
49 H Offelc, a w , 14 
50 M Pfliegler, a w , 62 63 
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56 J A Jungmann, a w. 139 
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60 H Stieglitz, a a , 6-7 H Offele, a w , 61, 63, 72-77, 80, 145-149, 177-189 
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67 J Goldbrunner, a a , 124 
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des biblischen Schulbuches, Freiburg 1957, о а 184 187 
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einer anthropologischen Rcligionspadagogik, in G Stachel, W G Esser (hrsg), a w., 
32-63, hier 32 36 

71 Zie b ν H Schilling, Grundlagen der Rcligionspadagogik, zum Verhältnis von Theo
logie und Erziehungswissenschaft, Dusseldorf 1970, 274 361 
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logie, Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, I-V, Freiburg 1964-1972, 
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tussen dogmatiek en pastoraat, TT 11(1971)4, 423-438, hier 433 Zie voor een 
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Aantekeningen bij hoofdstuk II 
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3 I Durkheim, Tducation and sociology, Glencoe 1956, 64-78 
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15 Γ Durkheim, a w , 27 
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17 F Durkheim, l'Education morale, Pans 1925, о a 122-143 
18 J S Bruner, The process of education. New York 1960, in het vervolg aangeduid met 
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Bruner 1970, 115 

21 'What the school is The school is an entry into the live of the mind' in 
Bruner 1970, 118 

22 id 
23 Bruner 1968, 5-6 
24 Bruner 1968, 10 11, Bruner 1960, 34 38 
25 Tegen de onderwijsleertheorie, die Bruner baseert op een fasenindeling, ontleend aan 

het onderzoek van Piaget, zijn bezwaren gerezen Zo toont Knoers zich, in navolging 
van Gagne, nogal huiverig het leren van het kind geheel en al af te stemmen op de 
ontwikkelingsniveaus van het kind Hij pleit ervoor de zgn cumulatieve theorie als 
fundament te benutten Wat het kind op een bepaald moment kan leren, is volgens 
deze theorie met zozeer afhankelijk van het ontwikkelingsniveau als wel van wat het 
kind in voorafgaande leerfasen bereikt heeft A M P Knocrs, Ontwikkelingspsycholo
gie en onderwijskunde, in Persoonlijkheid en ontwikkeling, bijdragen aan de alge
mene, de klinische en de ontwikkelingspsychologie, opgedragen aan Prof Dr 
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28 Bruner 1968, 28-29 
29 H Nouwen, Met open handen, Bilthoven 1971 
30 Bruner 1960, 55-68 
31 Th Wilhelm, a w , 249 253 
32 Bruner I960, 65 Knoers uit enige twijfel omtrent de effectiviteit en de efficiëntie 
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overgangswet W V O van 1967, in de reeks van facultatieve vakken 
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van de wet van 1967 kan men zien als een vastleggen van een inmiddels gegroeide 
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47 Zie Ρ Roest, a w , 9 13 
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Die Welt als Ort des Fvangchums, in Glaube und Geschichte, Mainz 1970, 209-223. 
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verantwoord H M Kuitert, De realiteit van het geloof, over de anti-metafysische 
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12. l· Schillebecckx, Geloofsverstaan, interpretatie en kritiek, Theologische Peilingen V, 
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par 13 infra 
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21 30 
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20 Zie inleiding supra 
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digheid van geloofsuitspraken Vanwege het mysterie-karakter van de tegenwoordig-
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heid Gods in de geschiedenis is de mens niet in staat tot het leveren van een bewijs 
t a v het waarheidsgehalte van geloofsuitspraken Wel is hij in staat tot de argumen
tatie van de stelling dat het verantwoord is een bepaalde geloofsuitspraak te aan
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christelijke theologie, 3 delen. Roermond 1968,1, 13 33 
27 A Lang, a a , 1112 
28 Ρ Tillich, Systematic theology, Chicago 1 0 1 9 6 6 , 1 , 34-40 
29 id , 40-46 
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Einsiedeln 1954, 9-47, hier 9 28, В Weite, Zum Strukturwandel der katholischen 
Theologie im 19 Jahrhundert, in Auf den Spur des Ewigen, Freiburg 1965, 380-409 

42 Η Ott, Was ist systematische Theologie, in J M Robinson, J В Cobb (hrsg). Der 
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tussen het hermeneutisch en het systematisch karakter van de theologie aan via het 
zgn tekst-preck-modcl In dit model vervult de systematische theologie een bcmiddc 
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53 S Th I 1,7 cfr M-Y Congar, a a 381 
54. S Th II-II 1, l , a d 2 

55 Cfr J В Metz, s ν credere Deum, Deo, in Deum, LTliK III, 86-88 erf sectie 14 1 
infra 

56 Cfr A Dondeyne, Geloof en wereld, Antwerpen 1962,11 
57 Cfr К Rahncr, Die Zukunft der Theologie, Sehr ζ Th IX, Einsicdeln 1970, 
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58 Deze inductieve benadering speelt een belangrijke rol in de historische functie van de 

theologie, in de twee andere subfuncties van de systematische en in de praktische 
functie van de theologie, zo b ν Ρ Schoonenberg, Theologie in zclfbezinmng, Anna
len van het Thijmgcnootschap 44(1956), 225-236, hier 229 'Wij menen dat de opvat
ting van wetenschap als een syllogistisch deduceren uit 'eerste beginselen' welke aan 
die wetenschap zelf voorafgaan moet worden verruimd, zodat m ons geval ook de 
positieve theologie met haar historische werkmethode ten volle als wetenschap moet 
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zijn' 

59 К Rahner, Uebcrlcgungcn zur Methode der Theologie, Sehr ζ Th IX, Einsiedeln 
1970,79 126 

60 К Rahner, Zur Geschichtlichtkeit der Theologie, Sehr ζ Th VIII, Einsiedein 1967, 
88-110, hier 91 

61 Cfr N L A Lash, De ontwikkeling van het geloofsdenken, TT 11(1971) 1, 52-65 
61a H-J Pottmeijer, Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft, Freiburg/Basel/ 

Wien 1968, 387-388 
62 Zie b ν Ρ Berger, The sacred Canopy, ned vert , Het hemels baldakijn, Utrecht 

1969,155 
63 Γ Schillcbecckx, De toegang tot Jezus van Nazaret, TT 12(1972) 1, 28-60, hier 33 
64 Volgens Jungmann bedoelde de kerygmatische theologie aanvankelijk niet meer dan 

een beweging in gang te zetten J A Jungmann, Katechetik, Freiburg 1965, 320 
65 Ziebv Fr Lakner, Das Zentralobjekt der Theologie, ZKTh 62(1938) 1-36 
66 De christocentnsche gerichtheid van de theologie werd ook door Jungmann bepleit 
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in J A. Jungmarm, Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkundigung, Regenburg 
1936, cfr. id., Glaubensverkundigung im Lichte der Frohbotschaft, Innsbruck/Wien/ 
München 1963. 

67. Fr Lakner, a.a , 16. 
68. id , 17 
69. id., 28, vtn. 59. 
70. К Rahner, sv Kerygmatische Theologie, LThK VI, 125-126. 
71. Cfr. M.-Y. Congar, Le Moment 'économique' et le moment 'ontologique' dans la sacra 

doctrina, iir Mélanges offerts à M -D Chenu, Pans 1967, 135-187 
72. Ρ Tilhch, a w , I, 62 
73. E Schülebceckx, Geloofsvcrstaan, interpretatie en kritiek, Bloemendaal 1972,126; 

Tillich weet zelf aan dit gevaar te ontkomen door de wijsgerige vraag in het kader van 
het theologisch antwoord, opnieuw en nu theologisch te formuleren, zie E Schille-
beeckx, a.w., 127 

74 E Schillebeeckx, a w., 120-143 
75. F. Haarsma, a a , 424-428 
76. Zie E. Schillebeeckx, Geloofsverstaan, interpretatie en kritiek, Bloemendaal 1972, 

186-216 
77 id., 205. 
78. F Haarsma, s.v. Pastoraaltheologie, Grote Winkler Pnns, 7° druk, 15, 160-161. Wij 

volgen hier de indeling van Haarsma, dat hij aan het woord pastoraal theologie de 
voorkeur geeft, is in dezen van ondergeschikt belang. 

79. Wat de organisatie van de theologische faculteit betreft men zou het praktisch-theo
logisch onderzoek o ι in ieder geval niet aan een bepaalde afdeling moeten verbinden, 
daar praktische theologie een functie van álle theologie is. Men zou zich een organi
satie van de faculteit kunnen voorstellen naar centrale thema's van de theologie, op 
deze wijze zouden in iedere 'thematische afdeling' alle drie de functies van de theo
logie beoefend kunnen en ook moeten worden, uiteraard met aandacht voor de 
nodige specialisatie ín iedere afdeling, cfr. P. Schoonenbcrg, Het avontuur der christo
logie, TT 12(1972)3, 307-332, hier 326 De eenheid van de drie theologische 
functies is o a hierin gelegen dat zowel de historische als de praktische theologie een 
systematisch-theologische gerichtheid bevatten Beide is het immers fn hun onderzoek 
resp. naar de historische bronnen en naar het hedendaags functioneren van het geloof 
te doen om de verheldering van de heilsgeschiedenis Gods in de geschiedenis van mens 
en samenleving 

80. H Andnessen, W Zandbelt, Wacht bij het woord, analyse van pastorale gesprekken, 
Nijmegen 1972, 196-200. 

81. Met Haarsma kan men hieronder mede verstaan existentiële nood en het zoeken naar 
de zin van het bestaan 

82. E Schillebeeckx, s ν Theologie, ThWB, III, 4504, opgenomen in. Openbaring en 
Theologie, Bilthoven 1964, 87 

83. Zie de inleiding op het artikel E Schillebeeckx, Het nieuwe Godsbeeld, secularisatie 
en politiek, TT 8(1968) 1, 44-66, hier 44-45, m.n vtn 1 De voornaamste artikelen 
betreffende het onderhavige thema sedert 1968 zijn gebundeld in Geloofsverstaan, 
Bloemendaal 1972 

84 Cfr Ρ van Buuren, The secular meaning of the gospel, London 1963, 65-68, 85-101, 
104-105. 

85. H M. Kuitert, De realiteit van het geloof. Kampen 1966, 4 1970, 14 
86. id , passim. 
87. Η Μ Kuitert, Waarheid en verificatie in de dogmatiek. Rondom het woord, 

14(1972)2, 97-130, hier o.a. 113 
88. W Pannenberg, Wie wahr ist das Reden von G o t f Fvang. Kommentare 4(1971) 11, 

629-633 
89. H M Kuitert, a a., 110-112 
90. Zie ook S M Daecke, Soll die Theologie an der Universität bleiben'' Evang. 
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Kommentare 5(1972), 4, 196-201 
91 J В Ilirschcr, Ucbcr das Vcrlultms des bvangehums ?u der theologischen Scholastik 

der neuesten Zeit im katholischen Deutschland, Zugleich als Beitrag zur Katechetik, 
Tubingen 1823 In dit werk trekt Hirscher fcl van leer tegen de Ncoscholastiek cn de 
invloed daarvan op de katechese In zi|n 'Katechetik' gaat hij wat evenwichtiger te 
werk In 1842 geeft hij zijn katcchismus uit cn in 1845 zíjn kleine katcchismus Deze 
laatste wordt frequent gebruikt, maar moet het toch in 1850 door de aantijgingen van 
de kant van de Ncoscholastiek ontgelden, ondanks de tegemoetkomingen die Hirscher 
in deze katechismus, in vergelijking met die van 1842, in de richting van de Neoscho-
lastick gedaan heeft Toen zijn werkje 'Die kirchliche Zustande der Gegenwart' niet 
alleen door velen met afkeer werd gelezen, maar bovendien door Rome op de index 
werd geplaatst, legde hij zich m alle bescheidenheid bij het oordeel van Rome neer, 
zoals blijkt in een brief aan zijn bisschop, d d 20 januari 1850 'Indessen hat der 
Heilige Stuhl mein Schrittchcn verworfen und die Sache ist damit beendigt Ich bin 
ein viel zu treuer Sohn der kathohs hen Kirche als dass ich mich diesen Ansprüche 
nicht in Demuth unterwerfen sollte Man wurde mir in der Tat sehr Unrecht tun, 
wenn man mir Ungehorsam zutrauen oder mich Spaltung und Zerwürfnisse zu stiften, 
fur fähig hielte' zie I r Blacker Johann Baptist von Hirscher und seine Katechis
men, I rciburg 1953, 188 

De volledige titel van Hirschers katcchetick luidt J В Hirscher, Katechetik oder der 
Beruf des Seelsorgers die ihm anvertraute Jugend im Christcnthum zu unterrichten 
und zu erziehen, nach seinem ganzen Umfange dargestellt, (zugleich ein Beitrag zur 
Theorie eines chnstkatholischcn Katechismus), Tubingen 1834 

92 J В Hirscher, Ueber das Verhältnis etc , 10 
93 id , 20 
94 id . 82 
95 id , 207 
96 Ziebv Katechetik 122-124 
97 T a v het gebruik van minder waardevolle theologische begrippen in de schoolkate-

chesc merken WIJ het volgende op Vooreerst het ervarmgsgchalte van de begrippen is 
conditio sine qua non (zie par 18) Vervolgens in het kader van de behandeling van 
historisch theologische begrippen die aan betekenis hebben ingeboet, kan men met 
zonder meer tot de verwijdering ervan uit de programmering besluiten, althans met 
wanneer het om historisch belangrijke begrippen gaat Ten slotte weinig relevante 
svstematisch-theologische begrippen dienen uit de programmering geweerd te wor
den Als het gebrek aan relevantie pas blijkt tijdens of na de katechcseles zelf, kan dat 
via de theologische analyse van de schoolkatcchesc als locus theologicus worden 
'gemeld' aan de systematische theologie In het kader van een 'bronprogramma' 
(source unit) dient men met de verwijdering van begrippen voorzichtig om te gaan, 
zie inleiding van hoofdstuk V 

98 Cfr W Kasper, die Methoden der Dogmatik, München 1967, 74 w 
99 l· Schillcbeeckx, De toegang tot Jezus van Nazaret, TT 12(1972) 1, 28-60, hier 53 

100 J B Hirscher, Ucbcr das Verhältnis etc bv 141-142 
101 J В Hirscher, Katechetik, Tubingen 3 1834, 32-33 
102 id, 70 77 
103 id , 124 127 295 296,422-439 
104 id , 35 
105 Cfr W Kasper, Verstandnis der Theologie damals und heute, in Glaube und Ge

schichte, Mainz 1970, 9-32, hier 18-21 
106 Dat blijkt b ν bij de inleidende doelbepaling van de katechese volgens Hirschers 

'Katechetik (p 2), bij de behandeling van de criteria van katechetische stofkeuze 
(ρ 18 21) en eigenlijk uit de hele 'Katechetik' 

107 id, 304-312 

108 id, 139 144 

109 id, 118-124 
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110. id., 94-105. 
111. id., 144. 
112. В. Weite, Zum Strukturwandel der katholischen Theologie im 19. Jahrhundert, in: 

Auf den Spur des Ewigen, Freiburg 1965, 380-409; T.M. Schoof, Aggiornamento, 
Baarn 1968, 30-38. 

113. F.X. Arnold, Der geschichtliche Weg theozentrischer Pastoralwissenschaft, 
ThQ 129(1949) 13-63, 206-230, 440471; H. Krcutzwald, Zur Geschichte des bibli
schen Unterrichts und zur Formgeschichte des biblischen Schulbuches, Freiburg 
1957, 107-154; Th. Filthaut, Das Reich Gottes in der katechetischen Unterweisung, 
Freiburg 1958, 45-138. 

114. Hiischer noemt kennis een der doelen van de katechese; Katcchctik, 212-322. 
115. Katechetik, 246-251. 
116. Zo luidt de ondertitel van het werk: D.M. de Potter, Begrip en werkelijkheid, aan de 

overzijde van het conceptualisme, Hilversum/Antwerpen 1964. 
117. In navolging van Humani generis stelt Schillcbccckx dat de begrippen wel 'adequaat 

waar' zijn, maar de werkelijkheid niet 'exhaustief weergeven. De begrippen inade
quaat noemen zou 'in de terminologie van deze encycliek betekenen dat deze begrip
pen geen werkelijkheidswaarde en derhalve geen objectieve kenwaardc zouden be
zitten' in: E. Schillebecckx, Openbaring en Theologie, Bilthoven 1964, 191-192. 

118. D.M. de Petter, a.w., 168-173 en passim; E. Schillebeeckx, Openbaring en Theologie, 
Bilthoven 1964, b.v. 193-195. 

119. P. Schoonenberg, Hij is een God van mensen, Den Bosch 1969, 42. 
120. De articuli fidei, de centrale geloofswaarheden, vormen het uitgangspunt van de 

theologie. Toch kunnen ze soms ook als object van de theologie fungeren, als conclu
sie namelijk, inzover de ene geloofswaarheid met behulp van de kennis en het inzicht 
in een andere geloofswaarheid kan worden duidelijk gemaakt; cfr. P. Schoonenberg, 
Theologie in zelfbezinning, Annalen van het Thijmgenootschap 44(1956) 225-236, 
hier 231; M.-Y. Congar, s.v. Théologie, DThC XV, 341-502, hier 380. 

121. G. Söhngen, De wijsheid van de theologie langs de weg van de wetenschap, Mysterium 
Salutis, ned. vert., IV, Hilversum 1967, 237-240. 

122. E. Schillebecckx, a.w., 171-172. 
123. Zo b.v. K. Rahner, s.v. Theologie, Sacramcntum Mundi, IV, Freiburg 1969, 860-874, 

hier 861-862; J.B. Metz, s.v. Theologie, LThK X, 67; H. Ott, Was ist Theologie? in: 
J.M. Robinson, J.B. Cobb (hrsg), Der spätere Heidegger und die Theologie, Zürich 
1964, 95-133, hier 111-118. 

124. H. Scholz, Wie ist eine evangelische Theologie als Wissenschaft möglich, in G. Sauter 
(hrsg), Theologie als Wissenschaft, München 1971, 221-264, hier 231-233. 

125. H.M. Kuitcrt, Waarheid en verificatie in de dogmatiek. Rondom het Woord, 
14(1972)2, 97-130; W. Pannenberg, Wie wahr ist das Reden von Gott? Evang. 
Kommentare 4(1971) 11, 629-633; S.M. Daecke, Soll die Theologie an der Universi
tät bleiben? Evang. Kommentare 5(1972) 4, 196-201. 

126. Cfr. E. Schillebeeckx, Openbaring en Theologie, Bilthoven 1964, 71-121, 172, vtn. 5; 
E. Schillebeeckx, Geloofsverstaan: interpretatie en kritiek, Bloemcndaal 1972, 202; 
P. Schoonenberg, a.a. 229. 

127. Dit lijkt ons een nadere invulling van de opvatting van Schillebeeckx, dat de kritische 
rationaliteit in de beoefening van de theologie niet door impulsen van buitenaf mag 
worden doorbroken. We tekenen hierbij aan dat de geloofsuitspraken slechts aan de 
werkelijkheid Gods kunnen worden geverifieerd, voorzover deze zich in haar functie 
voor mens en samenleving in de geschiedenis van zich doet spreken; cfr. E. Schille
beeckx, a.w., 202. 

128. Zie sectie 14.1, infra; cfr. G. Kreling, Beschouwingen rond de theologie, Ned. Kath. 
Stemmen 54(1958) 1-9: theologisch intellectualisme als de klaarheid van de geest 
betreffende de ononthulbaarheid van het mysterie; G. Sauter, Wissenschafttheore
tische Kritik der Theologie, München 1973, 279-280. 

129. Zie sectie 7.2. 

243 



Aantekeningen bij hoofdstuk III 

130 Z i e s c c t i c l l 2 
131 H S Broudy, B O Smith, J R Burnett, Democracy and excellence in amcncan 

secondary education, a study in curriculum theory, Chicago 1964,55 A M P 
Knoers, Algemene onderwijskunde voor het voortgezet onderwijs, Assen 1972, 57 
en de daar aangehaalde literatuur 

132 Wc volgen hierin Ρ Schoonenberg, Hij is een God van mensen, Den Bosch 1969, 51 
Wc merken op dat het modclbegnp uiteenlopende betekenissen heeft, nl naargelang 
het gebruikt wordt in de wiskunde, natuurkunde, economie, psychologie, sociologie, 
onderwijskunde en ook in de theologie A D de Groot, Methodologie, grondslagen 
van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen, Den Haag 1968, formuleert 
de volgende gemeenschappelijke kern van het modclbegnp 'een model legt formeel, 
с q vcrzamelmgstheorctisch, vast wat men nodig heeft aan (begrippen en variabelen 
voor) obiccten, relaties en toegestane operaties, om deducties te kunnen maken' 
(p 42, vtn 2) Prof Dr Ρ Schoonenberg wees ons er op dat Ι Τ Ramsey, Religious 
language, London 1957, 49 89, het begrip model wel gebruikt in de theologie, maar 
dan veelal in verbinding met wat deze een 'qualifier' noemt Zo wordt God in het 
geloof en de theologie b ν aangeduid met 'oneindige wijsheid', 'eerste oorzaak' of 
'Hij die schept uit het niets' De termen 'wijsheid', 'oorzaak', 'schepper' noemt 
Ramsey modellen, hun betekenis is ons uit de menselijke, door tijd en ruimte be
paalde werkelijkheid bekend De bepalingen 'oneindig', 'eerste', 'uit het niets' noemt 
Ramsey 'qualifiers' ze duiden de richting aan van de manier waarop de modellen de 
eigen goddelijke wijze van Gods wijsheid, oorzakelijkheid en schepping aangeven 
Tegen deze achtergrond zullen we in het vervolg spreken van 'theologische modellen' 
om het eigen, gekwalificeerde theologisch perspectief van zulke modellen tot uitdruk
king te brengen Wij wijzen er nog op dat wij b ν in de inleiding op deze studie de 
term model zonder nadere toevoeging gebruiken in de zin van De Corte с s , die in het 
kader van de onderwijskunde 6 functies onderscheidt 1 de exploratievc en heuris
tische functie, 2 descriptie en reductie, 3 de verklarende functie, 4 de hanteerbaar-
makende functie, 5 formalisering en automatisering der research en 6 bemiddeling 
tussen theorie en empiri en simulatie van gedrag L de Corte e a , Beknopte didaxo-
logic, Groningen 1972, 11 De term theologisch model beantwoordt o ι aan de kern-
defimtic van de Groot, mits men er, in het algemeen gesproken, oog voor heeft dat 
het formele patroon van een theologisch model slechts aanleiding geeft tot het af
leiden van toetsbare hypotheses en voorspellingen op een door de eigen aard der 
theologie bepaalde wijze Zie bv voor toetsing in de theologie sectie 9 2, 10 2, 
10 3, supra 

133 R Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tubingen 1965, о a 51-56, 
130 135 

134 Zie sectie 1 1 3 
135 I Schillcbecckx, De Toegang tot Jezus van Nazaret, TT 12(1972) 1, 28 60, hier 53 
136 Zie b ν ] В Metz, Toekomst vanuit de herinnering aan het lijden, Conc 8(1972) 6, 

5 21,J Moltmann De'gekruisigde God', Conc 8(1972)6,22-33 
137 Cfr Ρ Schoonenberg, Kcnosis, Conc 2(1966) 1,47-63 Ρ Schoonenberg, Hij is een 

God van mensen, Den Bosch 1969, о a 94, 99-100 
138 Zie bv M Seemann, Angelogic en demonologie, in Mysterium Salutis, ned vert, 

dl Vili, Hilversum 1968, 132 De genoemde uitspraken hebben zowel betrekking op 
'geloof' als op 'zeden' De uitspraken betreffende de zeden noemen wij geloofsuit
spraken voorzover ze betrekking hebben op de praktische consequenties van het 
geloof voor individu, wereld en samenleving etc 

139 Zie sectie 9 2, zie ook К Rahner, GlaubcnsvoUzug und Glaubenshilfe heute, in 
Handbuch der Pastoraltheologic III, Freiburg 1968, 518-528 

140 Vaticanum II, Decreet over het oecuménisme, no 11 
141 U Valeskc, Hierarchia ventatum, München 1968, 71-82, 104 105 
142 Ρ Schoonenberg, Historiciteit en interpretatie van het dogma, TT 8(1968) 3, 

278 311, hier 294 

244 



Aantekeningen bi¡ hoofdstuk IH 

143. Zie b.v G С Berkouwer, Nabetrachting op het concilie. Kampen 1968, 94-111 
144. Vaticanum II, Decreet over het oecuménisme, no. 1.1. 
145. H. Mühlen, Die Lehre des Vatikanum II über die 'hierarchia ventatum* und ihre 

Bedeutung fur die ökumenischen Dialog, Theologie und Glaube 56(1966) 303-335, 
hier 304 

146 H Mühlen, a a , 311, U Valcskc, a.w., 18. 
147. Zie J Bulckens, Op zoek naar de volle inhoud van de catechese, Verbum 40(1973) 5, 

178-205, hier 201-202 
148. A Brekelmans, Geloofsbelijdenissen m de oude kerk ontstaan en functie, Conc. 

6(1970) 1, 30-39, J Ratzinger, Einführung in das Christentum, München 1968, 
54-69 

149. H de Lubac, La foi chrétienne, Fssai sur la structure du symbole des Apôtres, Pans 
1969, 19-53. 

150. De R-versie van het symbolum apostolicum (de forma romana - DS 12) wordt rond 
950 verdrongen door de T-versie (de textus receptus - DS 30), die waarschijnlijk uit 
Gallic afkomstig is De oudste wortels van de T-versie treft men in de vierde en vijfde 
eeuw aan De geloofsbelijdenis, die als de twaalf artikelen bekend is, is deze T-versie. 

151. Zie E. Schillcbeeckx, Openbaring en theologie, Bilthoven 1964, 146-151,1 A Jung
mann, Katechetik, Freiburg 1965, 301-310, cfr Commentarius in symbolum 
apostolorum van Rufinus (345-410/411), PL 21, 335 

152 Ρ Franssen, s ν Glaubensbekenntnis, LThK IV, 935-938. 
153. E. Schillebeeckx, a w., 153-155, J Ratzinger, a w. 56. 
154. J . N D Kelly, s ν Apostolisches Glaubensbekenntnis, LThK I, 760-762, de aposto

lische geloofsbelijdenis, die dus een R-versie en een T-vcrsie kent, dient te worden 
onderscheiden van het zgn Nicaeno-Constantinopolitanum dat in de romeinse mis
liturgie wordt gebruikt en dat door Trente wordt overgenomen DS 150 en 1500, cfr 
J . N D Kelly, Early christian creeds, London 1960. 

155. De katcchismussen van Deharbe zíjn als volgt ingedeeld Iste deel over de geloofsleer, 
2de deel over de zedenleer en het 3de deel over de genademiddelen, cfr В Dankel-
man, Dcharbe's verklaring der katholieke geloofs- en zedenleer, Utrecht 1888, 1, 
176-178. 

156. J.A Jungmann, Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkundigung, Regenburg 
1936, 152-159, 166. 

157. Mede op instigatie van theologen als Jungmann en Arnold deed men de behandeling 
van de sacramenten aan die der zedenleer voorafgaan Dit om de sacramenten te 
bevrijden van haar exclusieve karakter van hulpmiddel en steun bij het zedelijk leven 
en ze te verbinden met de dogmatiek opdat daardoor haar heilshistorische functie in 
de openbaring van God aan de mens duidelijker gestalte zou krijgen, cfr J A. 
Jungmann, a w 152-159, F.X Arnold, Grundsatzliches und Geschichtliches zur 
Theologie der Seelsorge, Freiburg 1949, 121-122. 

158. H Fischer, Einfuhrung in den neuen Katechismus, Freiburg 1955, 10, Katechismus 
der Bistumer Deutschlands, Freiburg 1955. 

159. Schoonenberg zal de uitgave van de serie 'Het geloof van ons doopsel', waarvan nu 
vier delen verschenen zijn, met voortzetten Ρ Schoonenberg, Hij is een God van 
mensen, Den Bosch 1969, 6 

160. P. Schoonenberg, Het geloof van ons doopsel, dl I, Den Bosch 1955, 10-14 
161 J Ratzinger, a w. 
162. F van der Meer, Catechismus, Dat is onderrichting m het ware geloof, Utrecht 

2 1941 
163. Zie b v.. K. Rahner, De behoefte aan een 'beknopte formulering' van het christelijk 

geloof, Conc. 3 (1967) 3, 69-80, W Kasper, Zum Problem der Rechtglaubigkeit in 
der Kirche von morgen, in F Haaisma, W Kasper, F X Kaufmann, Kirkliche Lehre, 
Skepsis der Glaubligen, Freibrug 1970, 37-96, hier 83-87. 164. 

164. F. Haarsma, Die Lehre der Kirche und der Glaube ihrer Glieder, in F Haarsma e.a 
a.w., 132, vtn 54, Karl Lehmann, Kurzformeln des ehnsthehen Glaubens in Br. 
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Dreher, N Greinacher, F. Klostermann (hrsg), Handbuch der Verkündigung I 
Freiburg 1970, 274 295; cfr Α. Stock, Kurzformcln des Glaubens, Zunch/Ein-
sicdeln/Koln 1971. 

165. Ρ Schoonenberg, Hij is een God van mensen. Den Bosch 1969, 194-195. 
166. P. Schoonenberg, Historiciteit en interpretatie van het dogma, TT 8(1968) 3, 

278-311, hier 294 Haarsma is geneigd aan de 1ste groep de sacramenta potiora, de 
doop en de eucharistie, toe te voegen F. Haarsma, a a , 31 

167. Wc hebben dit vroeger bepleit A M P Knoers, J.A. van der Ven, In discussie met de 
redactie van de katcchctische units, Verbum 36(1969) 6, 226-241, hier 227, J.A. van 
der Ven, De schoolkatechcse en haar doelstellingen, Th&P 65(1969)2, 179-190, 
hier 184, cfr de commentariërende vtn. van Kasper, a.a., 71 en vtn. 53 (moet zijn 52) 
op p. 136. 

168. Cfr. K. Rahner, über den Begriff des Geheimnisses in der Katholischen Theologie, Sehr. 
ζ. Th. IV, 51-99; К. Rahncr, s.v Geheimnis, LThK IV, 593-597, Wij merken op dat de 
kontckst van het artikel van Schoonenberg een kwantitatieve tweedeling weerspreekt. 

169. P. Schoonenberg, a a., 294-295 
170. Cfr К. Rahner, lieber den Versuch eines Aufrisses einer Dogmatik, Sehr. z. Th. I, 

9^7, hier 25-26, J A Jungmann, a.w. 152-159. 
171. Zie b ν. F Schillcbeeckx, Het huwelijk, aardse werkelijkheid en heilsmysterie, Bilt-

hoven 1963 
172. J. Ratzinger, a.w. 80, cfr 113-114. 
173. Τ Beemer, Over de moraaltheologische hermeneutiek, Conc. 5(1969) 5, 119-138. 
174. Vaticanum II, Dogmatische constitutie over de kerk, no. 8. 
175 Vaticanum II, ld , no. 7, cfr. J Ratzinger, a.w. 275-289, cfr. F. Haarsma, Geest en 

kerk, Utrecht ζ j . (1967), 86-123, 353-358. 
176. Zie sectie 9.1. Voor de kenmerken van de kerk- cfr. sectie 13.2. 
177. Zie voor deze en andere voorbeelden" J. Kahmann, De richtingen in het oudste 

christendom, in' Th A G van Eupen (red), Richtingen in de kerk. Annalen van het 
Thijmgenootschap, Bussum 61(1973), 1, 10-19. 

178 7ic b ν W. Kasper, Dogma unter dem Wort Gottes, Mainz 1965, 18-24, 120-126, cfr. 
G. Voss, Onverenigbare veelheid reeds in het begin'' Con. 7(1971) 10, 17-26. 

179. Zie b ν. de strijd om de katechismussen van Hirschcr en Dcharbe Zie verder 
J С P. van Laarhoven, Th.A.G. van Eupen, Pluriformiteit in de kerkgeschiedenis, in. 
Th A.G van Fupcn (red), a.w., 71-83 

180. K. Rahncr, Hct pluralisme in de theologie en de eenheid van de belijdenis in de kerk, 
Conc. 5(1969)6, 95-114. 

181 Β Α. Willems, Pluriformiteit, het leven van de kerk, in. Th.A.G. van Eupen (red), 
a.w., 101-113, hier 104. 

182. J C.P. van Laarhoven, Th.A G van Eupen, a.a., 72-73 
183. K. Rahncr, a a., 104. 
184. К. Rahncr, s ν. Pluralismus, LThK Vili, 566-567, hier 566. 
185. Cfr G. Ebcling, Einfuhrung in theologische Sprachlehre, Tubingen 1971, 40, W. Kas

per, Dogma unter dem Wort Gottes, Mainz 1965, 126-138. 
186. E Schillcbeeckx, Gcloofsverstaan, interpretatie en kritiek, Bloemendaal 1972, 97-98; 

К. Rahner, а а , 566-567, zie sectie 8.3, supra. 
187. J.C P. van Laarhoven, Th A.G. van Eupen, a.a., 73. 
188. W. Kasper, Die Methoden der Dogmatik, München 1967, 37. 
189. J. HoFmger, Geschichte des Katechismus in Österreich, Innsbruck 1937; U. Kromer, 

J I von Felbiger, Wien 1966 
190. Volgens een persoonlijke mededeling van Dr. W. Bless, oud-directeur van het Hoger 

Katcchctisch Instituut (HKI) te Nijmegen, die van alle stukken ter voorbereiding van 
Vaticanum II betreffende de katechesc op de hoogte is. 

191. W Busch, Der Weg des Deutschen katholischen Katechismus von Deharbe bis zum 
Finheitskatechismus, Freiburg 1936, В Truffer, Das materiaal-kerygmatische An
liegen in der Katechctik der Gegenwart, Freiburg 1962, H.K.I., s.v. catechese, cate-
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chetiek, catechismus, Cathohca 411-428 
192 no 54 
193 no 22 
194 no 4 
195 К Rahner, Überlegungen zur Methode der Theologie, Sehr ζ Th IX, Einsiedein 

1970, 79 126, К Rahner, s ν Pluralismus, LThK VII], 566-567 

196 Zie sectie 9 2 
197 Zie hoofdstuk II aantekening 237 
198 Zie sectie 7 2, de inleiding van hoofdstuk V en par 19 

Aantekeningen bij hoofdstuk IV 

1 De praktische theologie is niet een aparte vorm van theologie, maar een functie, een 
dimensie van alle theologie, cfr sectie 9 2 en vtn 79 van hfdst III De in het Hand
buch bepleite methode is wel kenmerkend, maar niet exclusief voor de praktische 
theologie Ze is ook met de enige methode in de praktische theologie Zo bepleit 
Tillich deze methode voor een theologie van de cultuur, die hij tot de systematische 
theologie rekent cfr sectie 3 3, supra en aantekening 80 bij hfdst I 

2 F X Arnold, К Rahner, V Schurr, L M Weber (hrsg), Handbuch der Pastoraltheo 
logie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, I-V, Freiburg 1964-1972, 
II 1, 178 276 

3 Ρ Tülich, Offenbahrung und Glaube, Gesammelte Werke, Band VIII, Stuttgart 1970, 
73-79 

4 Sectie 9 1,9 2, 10 1 
5 Zie par 13, m η sectie 13 1, infra 
6 Ρ TiUich, a w , 127-128, Ρ Tillich, Systematic Theology III, Chicago 3 1967, 

217-218 

7 De reflexie kan ook worden geplaatst binnen een wijsgerig en godsdienstwijsgcng 
kader Dan gaat het om de vraag in welke zin het godsdienstonderwijs aansluit bij 
verschijningsvormen van gegrepenhcid door het Absolute, begrepen vanuit het mense
lijk zelfverstaan cfr J B Metz, s ν Religionsphilosophie, LThK Vili, 1190-1193, 
W G Esser, Bestimmungsversuch eines fundamentalen Rehgionsbcgriffs und Entwurf 
einer anthropologischen Rchgionspadagogik, in G Stachel, W G Fsser (hrsg). Was 
ist Rehgionspadagogik'' Zurich 1971 32 63 In het onderhavige hoofdstuk gaat het 
om de vraag in welke zin het godsdienstonderwijs aansluit bij het verbond dat God 
sluit door zijn Zoon in de kracht van de Geest Wij kiezen voor deze opzet vanuit het 
onderwerp en doel van de onderhavige studie de theorievorming omtrent de pro
grammering van de schoolkatechese, d w z het onderwijs in de christelijke gods
dienst, zowel vanuit de onderwijskunde, als vanuit de wetenschappelijke zelf reflexie 
van het christendom de christelijke theologie Zie voor de godsdienstfilosofische 
implicaties van de theologie van het woord К Rahner (J В Metz, hrsg), Hörer des 
Worten, München 1963 

8 Β ν sectie 12 2 en 14 2 
8a J Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen 1968, 17 
8b R Dross, Religionsunterricht und Verkündigung, Hamburg 1964 H D Bastian, Ver

fremdung in der Verkündigung, in Br Dreher, N Greinacher, F Klostermann (hrsg), 
Handbuch der Verkündigung I, Freiburg 1970, 97-119, hier 97 98 

9 Zie verder in deze sectie 
10 Ρ Tillich, Systematic Theology 1 Chicago 1 0 1966, 157 159 
11 In het verloop van deze sectie wordt dit vanzelf duidelijk 
12 К Rahner, sv Kerygma, LThK VI 125-126, hier 125 
13 V Schurr, sv Verkündigung LThK X, 712 713, N Greinacher, Verkündigung als 

Grundform der Kirche, in Br Dreher, N Greinacher, F Klostermann, a w 335 362, 
hier 357, В A Willems, de verkondiging in een geseculariseerde wereld, in H vandor 
Linde, H Piolet (red). Geloof bij kenterend getij, Roermond/Maaseik, z j (1967), 
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301-319, hier 307-308; F. Haarsma, s.v. Pastoraaltheologie, Grote Winkler Prins 15, 
160-161. 

14. H. Schurmann, s.v. Kcrygma, LThK VI, 122-125, hier 122-123. 
15. Wij gaan hier voorbij aan de hermeneutische implicaties van de overlevering als de 

getrouwe voortzetting/actualisering van de apostolische verkondiging. 
16. E. Schillebecckx, Openbaring en theologie, Bilthoven 1964, 27-32; H. Schlier, Wort 

Gottes, ned. vert.: het woord Gods, Bussum 1959, 81-97. 

17. Verg. H. Schlier, a.w., 51-59; G.Friedrich, s.v. Κήρυξ Th WNT HI, 682-717, hier 
701-702, het komen van God in zijn woord wordt nog met vele andere woorden 
weergegeven: H. Schlier, a.w., 109, vtn. 9; H. Schlier, Das Ende der Zeit, Freiburg 
1971, 163-165, К. Rahner, Wort und Eucharistie, Sehr. z. Th. IV, Einsicdcln 1960, 
313-355, hier 328-329. 

18. De kwestie die ¿ich hier voordoet, heeft overigens niet alleen betrekking op het feit 
dat het komen van God in zijn woord in verschillende modi plaatsvindt (kerygma is er 
één van), maar ook op het feit dat wát verkondigd wordt ook in de apostolische kerk 
een niet te verontachtzame pluriformiteit vertoont. Men kan de verkondiging van de 
joodschristelijkc oergemcentcn niet over één kam scheren met die der heidcnchristc-
lijkc gemeenten. Bovendien kan men binnen beide kerken nog verschillende tenden-
zen bespeuren. Zo is de verkondiging van het woord door Paulus van een andere 
inhoudelijke signatuur dan die door bepaalde hcidenchristelijke gemeenten zélf werd 
verricht, terwijl beide weer een aanzienlijk verschil vertonen met de verkondiging die 
in en vanuit Jerusalem geschiedt: b v. de onderhouding van de joodse wet, w.o. het 
voorschrift van de besnijdenis, b v. de waardering voor de overlevering van de woor
den en het optreden van Jezus (b.v. wonderverhalen), de inhoud en de betekenis van 
het eschaton etc. Zie b.v.: N. Brox, Profielen van het christendom in de vroegste tijd, 
Conc. 7(1971) 7, 29-44. Voor een exegeet vormt dit wellicht een reden om van een 
term als 'de' verkondiging van 'de' apostolische kerk af te zien. Een theoloog dient 
zich de hier geschetste problematiek in ieder geval bewust te zijn. Hij kan er evenwel 
met buiten een zekere ordening aan te brengen. Hij is er o.i. ook toe gerechtigd 
wanneer hij maar het besef levendig houdt dat de synthese, die hij bij wijze van 
hypothese formuleert, noodgedwongen abstractie maakt van soms zeer belangrijke 
nuances en verschillen. Overigens: dat de wijze waarop de theoloog methodologisch 
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theologie van Thomas (Y Congar, a w , 233) 

196 M J Le Guillou, s ν Ecclesiologie, Sacramentum Mundi, ned vert. III, Hilversum 
1968, 190 197, hier 195-196 Y Congar, a w , 417-424 

197 In de Τ versie DS 30, G С Berkouwer, a w , 111-124 
198 Η Kung, Die Kirche, ned vert , De Kerk, Hilversum 1967, 132-145 
199 H Kung, a w , 259 
200 Zie voor de wederkerige aanvulling van "volk Gods' en 'lichaam van Christus' 

M Schmaus, Das gegenseitige Verhältnis von Leib Christi und Volk GGottes im 
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Kirchenvcrstandms, in R Baumer, H Dolch (hrsg), Volk Gottes, Freiburg 1967, 
13-27, Y Congar, De kerk als volk van God, Cone 1(1965) 1,11 34 

201 Y Congar, Π-glise, Pans 1970, 12 
202 H Kung, a w , 273 274 
203 G C Berkouwer, a w , 107-111 
204 Ρ Smulders, a a , passim 
205 G С Berkouwer, a w , 118 
206 G С Berkouwer, De Kerk II, Apostoliciteit en heiligheid, Kampen 1972, 142 153 

M J Le Guillou, s ν Kerk, Sacramentum Mundi, ned vert, VI, Bussum 1969, 
325 350, hier 346 347 

207 К Rahner, Konziliare Lehre der Kirche und künftige Wirklichkeit christlichen 
Lebens, Sehr ζ Th VI, Einsiedeln 1965, 479498, hier 4 8 2 ^ 9 1 , Γ Schillebeeckx, 
Wereld en Kerk, Bilthoven 1966, о a 124 127 

208 F Наагчпа, Alternatieve groepen in de kerk, Th & Ρ 67(1971)4, 308-316, hier 
308-309 

209 Y Congar, a w , 363 
210 H Kung, a w , 303-310 
211 id ,412, F Haarsma, Alternatieve groepen in de kerk, Th & Ρ 67(1971) 4, 308 316, 

hier 312 313 

212 G С Berkouwer, De kerk, I Eenheid en katholiciteit, Kampen 1970, 33 
213 H Kung, a w , 313 315 
214 G С Berkouwer, a w , 38 
215 H Kung, a w , 314 315 
216 G С Berkouwer, a w , 44-46 
217 Y Congar, Sainte Eglise, Pans 1963, 110 
218 id , 105 130 
219 G С Berkouwer, a w , 127, Congar, a w , 155, H Kung, a w , 342 
220 H Kung, a w , 342-347 
221 id , 343, Verg H Berkhof, De katholiciteit der kerk, Nijkerk 1962, die een positie 

vertegenwoordigt tegengesteld aan die van Kung 
222 G С Berkouwer, a w , 130 w 
223 Ρ Tilhch, a w , 170 w 
224 Y Congar, a w , 158 159 F Haarsma a a , 310-311 
225 G С Berkouwer, a w , 152-153 
226 G С Berkouwer, De kerk II Apostohciteit en heiligheid. Kampen 1972, 134 w 
227 H Kung, a w , 372 w 
228 Dogmatische Constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 40 
229 H Kung, a w , 374, Y Congar, Vraie et fausse reforme dans l'eghsc. Pans 1968, 98 
230 G С Berkouwer, a w , 134 
231 W Kasper, Einfuhrung in den Glauben, Mainz 1972, 121 
232 К H Ohlig, Theologische doelstellingen van de kerkhervorming, Cone 8(1972) 3, 

48-60, hier 56 
233 W Kasper, Glaube und Geschichte, Mainz 1970, 294 Vanouds wordt de heiligheid 

van de kerk ook in verband gebracht met het sacramentele, liturgische aspect in de 
kerk G С Berkouwer, De Kerk I Eenheid en katholiciteit, Kampen 1970, 111 w , 
F Haarsma, Alternatieve groepen in de kerk II, Th & Ρ 68(1972)3, 212 224, 
hier 218 We laten dit hier buiten beschouwing vanwege de benadering van de kerk 
vanuit de verkondiging in deze paragraaf We herinneren nog aan de gerichtheid van 
de verkondiging op de sacramentele doxologie sectie 12 1, supra 

234 Y Congar, a w , 72 w 
235 Y Congar, l'Fghse, Pans 1970, 14-15 
236 Y Congar, Vraie et fausse reforme dans l'église, Pans 1968,105 
237 Y Congar, 1 Eglise, Pans 1970, 175 
238 id , 369-389 
239 К Rahner, De zonde in de kerk, m G Barauna (red), a w , 431-448, hier 434 
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240 id,431,vtn 1,05 1201,1203,1205 0111206 
241 icl,436-438 
242 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 14 
243 К Rahncr, a a , 440 
244 Y Congar, Vraie en fausse reforme dans l'église, Pans 21968, 83 84, 108 119 
245 Zo b ν Ρ Paulus VI in zijn encycliek Ecclesia m Suam In het decreet over het 

oecuménisme wijst de toevoeging 'm membris suis', 'in zijn leden' als nadere bepaling 
van de zondigheid van de kerk (no 3) evenzeer op de heiligheid van de kerk, wat haar 
eigen wezen betreft G С Berkouwer, a w , 163 

246 Y Congar, a w , 99 122 Congar onderscheidt o a tussen kerk als instituut, kerk als 
menselijke gemeenschap, kerk als hierarchic De eerste kan niet, de beide laatsten 
kunnen wel worden geperverteerd door de zondigheid Op deze wijze blijven bepaalde 
elementen in de kerk (verkondiging, sacramenten etc ) zonder zonde Haarsma wijst 
er terecht op dat zondigheid en heiligheid beide co-extensicf zijn met heel de kerk de 
zondigheid en gebrekkigheid van de mens kan b ν verhinderen dat een bepaalde 
sacramentele viering niet datgene uitwerkt, wat het betekent F Haarsma, Geest en 
Kerk, Utrccht/Baarn ζ j (1967), 333-335 

247 Y Congar, a w , 141 178 
248 Y Congar, 1 Fglise, Paris 1970, passim 
249 Vaak doet nun ten onrechte beroep op het 'niet van de wereld zijn' van de kerk om 

achterhaalde uitdrukkingsvormen te verdedigen J В Metz, Kerkelijk gezag in kon-
frontatic met de vrijhcidsgeschiedems, in J В Metz e a , Kerk tussen gisteren en 
morgen (vert uit het duits Kirche in Prozess der Aufklarung), Baarn 1971, 54-94, 
liitr 76-78 In dit verband pleiten wij met vele anderen voor de betekenis van het 
profctismc in de kerk Y Congar, Vraie et fausse reforme dans 1 église, Pans 21968, 
179-207 Γ Haarsma, Pastoraaltheologische beschouwingen over de priester, TT 
5(1965)3, 272 295 Γ Haarsma, Kerkelijk ambt als profetisme, TT 10(1970)2, 
179-202 H Kung, a w passim 

250 G С Berkouwer, a w , 168-182 
251 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum Π no 8 
252 К Rahner, a a 441 
253 Y Congar, Vernieuwing van de Geest en hervorming van het instituut, Cone 

8(1972) 3, 36-47 hier 37 
254 F Schillebeeckx, De zending van de kerk, Bilthoven 1968, 19-24 
255 H Kung, a w , 396 
256 G С Berkouwer, a w , 5-8 
257 Y Congar, Sainte église, Pans 1963, 184 185 
258 H Kung, a w , 408 
259 id , 409412 
260 Y M -J Congar Apostolicitc de ministère et apostolicite de doctrine, in R Baumer, 

H Dolch (hrsg), a w , 84-111 
261 CIC 87 
262 DS 3802 
263 J Ratzinger, sv Kirche, LThK VI, 172 183, hier 179 
264 Y Congar, 1 Fghse, Pans 1970, 372 373 
265 Y Congar, a w , 469-472, DS 3821 
266 В Willems, De heilsnoodzakelijkheid van de kerk, Cone 1(1965) 1, 107 123, hier 

110-111 M J Le Guillou s ν Kerk, Sacramentum Mundi, ned vert, VI, Bussum 
1969, 325 350, hier 349 350 H Kung, a w , 359-366 

267 F Haarsma, Aufgaben der Pastoraltheologie in den kommenden Jahren, in Zukunft 
der Theologie Theologie der Zukunft, Wien 1971, 179-190, hier 187 

268 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 14 
269 В С Butler De verhouding van de niet-kathoheke christenen lot de kerk, m 

G Barauna (red), a w , 643-658, hier 647 
270 A Laurentin, M Dujaner, Catechumenat, données de l'histoire et perspectives 
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nouvelles, Pans 1969, 81 
271 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 15 
272 Decreet over het oecuménisme, Vaticanum II, no 3 
273 id , no 4 
274 id no 3 
275 В С Butler, a a , 655 657 Paulus VI karakteriseert de verhouding met de orthodoxe 

kerken als een 'communion presque totale' 
276 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 16 
277 E Schillebeeckx, Wereld en kerk, Bilthoven 1966, passim 
278 Ρ Tilhch, a w , 152 155 
279 E Schillebeeckx a w , 1 3 2 , v t n 1, 155,vtn 18 
280 G С Berkouwer, a w , 186 193 
281 Decreet over de missieactiviteit van de kerk, Vaticanum II, no 10 18 
282 A Laurentin, M Dujaner, a w , 89-113 
283 D Grasso, De missionaire verkondiging, in J Schutte (red), De missionerende kerk, 

vert uit het duits Mission nach dem Konzil, Hilversum 1968, 201 217, hier 208-209 
284 I Seumois, Het catechumenaat en de christelijke initiatie, in J Schutte (red), a w , 

218 228 
285 In het verband van het lidmaatschap van de christenen van andere kerken spraken 

we in navolging van Butler (zie aant 269) over het onderscheid volledig en funda
menteel lidmaatschap In dat verband heeft de term volledig lidmaatschap een meer 
kwantitatieve connotatie 

286 Zie sectie 13 2 
287 Ρ Tilhch, a w , 173 174 
288 К Rahner, Zur Struktur des Kirchenvolkes heute. Sehr ζ Th IX, Einsiedeln 1970, 

558 568, hier 564 

289 Η Schiette, De zgn 'partiele identificatie' met de kerk. Cone 7(1971)6, 33-47, 
hier 41 

290 Het nu volgende gaat uit van een grondgedachte van Vaticanum II (Dogmatische 
constitutie over de kerk, no 14), maar de strekking,ervan gaat verder 

291 Daardoor wordt aan het kerkelijk lidmaatschap van de andere christenen althans 
enige ruimte geboden zie eerder in deze sectie 

292 G Baum, De ecclesiale realiteit van de andere kerken. Cone 1(1965) 4, 59-80, hier 
66 67 en 77 

293 Zie sectie 13 2 De band met het kerkelijk bestuur is wel wezenlijk, maar van secun
dair belang sectie 13 4 

294 G С Berkouwer, De kerk, I Eenheid en katholiciteit, Kampen 1970, 161 174 
295 N1 naar de 4 traditionele criteria 
296 Zie sectie 13 2 
297 Zie voor deze problematiek ook G Scholten, Gedistantieerde kerkelijkheid, de pro 

blemen van kerkelijke deelname en niet deelname, in Kerk buiten de kerk, Ter
zake 4, Utrecht 1969,21-41 

298 A Laurentin, M Dujaner, a w , 168-169 
299 Ρ Tilhch, a w , 174 175 
300 N Havers, Der Religionsunterricht - Analyse eines unbeliebten Fachs, 

München 1972 
301 Η Schilling, Grundlagen der Rehgionspadagogik, Dusseldorf 1970, 340 
302 F Haarsma, Pastoraaltheologische beschouwingen over de priester, TT 5(1965)3, 

272-295, hier 275 en de verwijzingen aldaar 
303 E Schillebeeckx, Zending van de kerk, Bilthoven 1968, 143, 161 
304 Y M-J Congar, s ν Laie, LThK VI, 733-740, hier 734 en 7 4 7 , 0 Semmelroth, De 

kerk, het nieuwe godsvolk, m G Barauna (red) a w , 451-465, hier 459 

305 Het zou eigenlijk beter zijn te spreken van 'gemeenschappelijk priesterschap' 
F Haarsma, Kerkelijk ambt als profetisme, TT 10(1970) 2, 179 202, hier 185 

306 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 31 
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307 Ρ A van Leeuwen, De algemene deelname aan het profetisch ambt van Christus, in 
G Barauna (red) a w , 479 506, hier 480-481 В A Willems, Kerkelijke gemeenschap 
en kerkelijke leiding in de conuhekonstitutic over de kerk, TT 6(1966) 1, 51-59 

308 W Kasper, Glaube und Geschichte, Mainz 1970, 356-357 
309 Ρ A van Leeuwen, a a , 482-485 
310 Ctr Η Schurmann, De geestelijke genadegaven, in G Barauna (red), a w , 579-604 
311 A Lemairc, Van diensten naar ambten, de kerkelijke diensten in de eerste twee 

eeuwen. Cone 8(1972) 10, 36 50, hier 40 H Kung, a w , 451-462, beperkt het ambt 
tot het charisma van bestuur en leiding 

312 Η Kung, aw , 209, 217 
313 W Kasper, a w , 360 361 
314 7ie bv Γ Haarsma, Pastoraaltheologischc beschouwingen over de priester, TT 

5(1965)3, 272 295, hier 273 w 
315 L Brockhaus Charisma und Ambt, Wuppertal 1972, 126 De stelling dat men in het 

N T kan spreken van een ontwikkt'ing van impliciet ambtelijke functies naar uit
drukkelijke en met veel gezag beklede kerkelijke ambten, zoals o a door Kung ge
huldigd, is o a vanwege de nog open vraag m b t de datering van de I ilipenzcnbrief, 
niet meer dan een hypothese 

316 В van Icrsel а а 117 К Rahner Grundsätzliche Bemerkungen zum Thema 
Wandelbares und Unwandelbares in der Kirche, in Pr Croner (hrsg), Die Kirche im 
Wandel der Zeit, Köln 1971, 23 36, hier 33 34 

317 Dogmatische constitutie over de kerk, Vaticanum II, no 28, II Kung, a w , 476-477 
318 II Kung, a w , 431 432 
319 о a Hand 14,23,15,2 
320 l i l 1,1 

321 1 Kor 12, 28 
322 Rom 12,8 1 Tess 5, 12 
323 Wij zien b ν af van het feit dat ook de apostelen, profeten en leraren tot de ambts

dragers gerekend kunnen worden zie aant 311 
324 F Schillcbceckx, Zending van de Kerk, Bilthoven 1968, 121 
325 Het geldt ook voor de term λειτουργία op een uitzondering na Rom 15, 16, zie 

H Kung, a w , 445 446 
326 l· Haarsma, a a , 286-289 
327 Η Kung, aw , 125 132 
328 H Kung, aw ,434 435 
329 id , 384 386 
330 Κ Rahncr, s ν Laienbeichte, LThK VI, 741 742 
331 W Kasper, a w , 363 364, 383, 410-413, D Power, De sacramentele viering en het 

liturgisch ambt, Conc 8(1972) 2, 22-40, hier 28-37 Beiden gaan ze iets verder dan 
Kung in dezen H Kung, a w , 500-506 Met het bovenstaande hebben we de formele 
betekenis van het ambt aangeduid Men leze hierin niet een pleidooi voor een ccnzin 
mgc ambtsuitoefening Het ambt als leiderschap kan immers op vele wijzen worden 
gevuld, al naargelang de feitelijke taken van de kerk Vervolgens menen wij geen 
afbreuk te doen aan de dogmatische bepaling dat met alle christenen de gelijke 
bevoegdheid hebben t a v de bediening van het woord en van de sacramenten Wij 
vatten het onderscheid op in kwalitatieve zin, cfr DS 1610, 1767, H Zeller.sv Amt, 
LThK I, 454-455, hier 454 Hiermee is de theologie van het ambt natuurlijk niet 
volledig uitgewerkt, m η niet t a ν het sakramentele aspect, zie daarover Kasper 

332 CIC 1381 'par 1 Religiosa luvcntitis mstitutio in scholis quibushbet auctontati et 
inspcctioni Ecclesiae subucitur par 2 Ordinarus locorum ius et officium est vigilandi 
ne in quibusvis scholis sui territori! quidquam contra fidem vel bonos mores tradatur 
aut fiat par 3 Lisdcni similiter lus est approbandi rcligionis magistros et libros, 
itemque, religioms morumque causa, exigendi ut turn magistn turn libri removeantur' 

333 Ь Schillebeeckx, Zending van de kerk, Bilthoven 1968, 73 163 
334. К Rahner, Der Glaube des Christen und die Lehre der Kirche, Sehr ζ Th X, bin-
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siedeln 1972, 262-285, hier 278-279, 282. 
335. J. Metz, Het ongeloof als theologisch probleem, Conc. 1(1965) 6, 58-76, hier 66. 
336. Om een enkel willekeurig voorbeeld te noemen: welke betrekking heeft het geloof 

t.a.v. formeel en virtueel geopenbaarde waarheden, expliciet formeel en impliciet 
formeel geopenbaarde waarheden? Welke is de betekenis van het fides divina in 
onderscheid met het fides catholica en dat laatste weer in onderscheid met het fides 
ecclesiastica? Cfr. J. Trülsch, s.v. Glaube, LThK IV, 917-925, hier 920-922. 

337. De drie tot nu genoemde thema's worden door Aubert centrale kwesties genoemd: 
R. Aubert, Le problème de l'acte de foi, Louvain 1945, V-VI. 

338. G. Muschalek, Glaubensgewissheit in Freiheit, Freiburg 1968, 42-44. 
339. DS 3016; R. Aubert, a.w., 131-222: H.-J. Poltmcijer, Der Glaube vor dem Anspruch 

der Wissenschaft, Freiburg/Bascl/Wien 1968. 
340. J.A. van der Ven, Horizontaal en verticaal in Schleicrmachers dogmatiek. Vox theolo-

gica 38(1968) 181-199. 
341. R. Aubert, a.w., t.a.p. 
342. E. Schillebecckx, Openbaring en theologie, Bilthoven 1964, 188-190. 
343. G. Ebcling, Was heisst glauben? Tübingen 1958, 10-12; G. Ebeling, Wort und 

Glaube 1, Tübingen 1962, 209-210; H. de Lubac, a.w., 159, 274-276. 
344. Hierin volgen wij Ebcling. Dat het gebruik van de stam 'aman' als persoonlijke relatie 

met God zonder meer specifiek zou zijn voor het O.T. en zo ook voor het N.T., gaat 
wellicht wat ver: cfr. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 
31965, 91; cfr. G. Ebeling, Wort und Glaube I, Tübingen 1962, 221 vv. 

345. R. Bultmann, A. Weiser, s.v. more tko ThWNT VI, 174-230. 
346. G. Ebeling, a.w., 214. 
347. R. Schnackenburg, s.v. Glaube, LThK IV, 913-917, hier 915-916. 
348. R. Bultmann, A. Weiser, a.a. 209-218. 
349. P. Tillich, a.w., 130-131. 
350. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 1965, 92-93. 
351. De griekse tekst luidt:' Έοτα> ôè πι'στις 'eX;rif ωμένων 'υπόστασις, πρατγμάτων 

' έ λ ε γ χ ο ς ob βλεπομένωυ 
' ΈλβΎχοζ kan ook vertaald worden met: overtuiging. 

352. J. Pfammatter, het geloof, Mysterium Salutis, ned. vert., dl. IV, Hilversum/ 
Antwerpen 1967, 37, 59-60; G. Muschalek, a.w., 58-59. Zie voor de invloed van deze 
eenzijdige lezing op de Scholastiek: M.-D. Chenu, La Parole de Dieu I, La foi dans 
l'intelligence, Paris 1964, 79-87. 

353. R. Bultmann, A. Weiser, a.a., 218-222; cfr. H. Schlier, Nun aber bleiben diese drei, 
Einsiedeln21972, 17-47. 

354. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 1965, 315-324. 
355. id., 326-328. 
356. R. Bultmann, A. Weiser, a.a., 228-230. 
357. H. Schlier, Glauben, Erkennen, lieben nach dem Johannesevangelium, in: J. Ratzin

ger, H. Fries (hrsg), Einsicht und Glaube, Freiburg 1962, 98-111, hier 103. 
358. id., 103. 
359. id., 99-102. 
360. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 31965, 423. 
361. Dit is een uitdrukking van P. Rousselot, naar zijn gelijknamige werk: Les yeux de la 

foi, duitse vert., Die Augen des Glaubens, Einsiedcln 1963. 
362. R. Bultmann, a.w., 424-425. 
363. H. Schlier, a.a., 101-103. 
364. id., 427-429; R. Bultmann, A. Weiser, a.a., 225-226. 
365. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 1965, 435-436. 
366. id., 427-429. 
367. Zie aantekening 150, hoofdstuk III. 
368. i. Ratzinger, a.w., 52-53; H. de Lubac, a.w., 131 w, 285 w. 
369. В. .: 'Ipsum autem credere est actus intellectus assentionis veritati divinae ex imperio 
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voluntatis a Deo motae per gratiam ' S Th II-II 2, 9, tfr J Mouroux, Je crois en 
toi. Paris 1965, 45 54 J Mouroux, A travers Ie monde de la foi. Paris 1968,48-51, 
Ρ Tillich, Offenbarune und Glaube, Stuttgart 1970, 114 117, Ρ Tillich, Systematic 
theology III, Chicago i 1967, 131 133 

370 'Geloofskennis' wordt hier verstaan in de theologische zin, en met in de godsdienst
pedagogische zin van het woord De objectieve kennis in de zin van de natuurweten
schappen verhindert overigens met dat ook de natuurwetenschapper persoonlijke 
keuze maakt, o a t a ν het onderzoeksobject 

371 Ρ Tillitli, Offenbarung und Glaube, Stuttgart 1970, 132 135, J Pfammatter, a a , 75, 
II Pries, s ν Geloof en weten, Satramentum Mundi IV, 198-208 

372 J Ratzinger, a w , 48 52, Ρ Tillich, Systematic theology I, Chicago l 0 1966, 71 159, 
H Schlier, a a , 103 104 J Pfammatter, a a , 101-102 

373 J Pfammatter, a a , 81 90 
374 par 8 
375 R Aubcrt, a w ,76-80, 181-185 о a over Denz 3019 
376 Verklaring over de godsdicnstvnihcid, Vaticanum II no lO.cfr Cone 2(1966) 8 met 

artikelen van Leclcr, Gilbert, Pavan, Vischcr, Huizing с a , cfr F Schillebecckx, 
Wereld en Kerk, Bilthoven 1966, 194 203 

377 Par 12 
378 R Bultmann, a w , 318 320 
379 Thomas Aquinas, S Th II-II, 1,2 ad 2 'Actus autem credentis non tcrminatur ad 

enuntiabile, sed ad rem', cfr M D Chenu, a w , 31 50, zie sectie 9 2 supra 
380 J Ptammattcr, a a , 126 cfr L Schillebecckx, Het onfeilbare ambt in de kerk. Cone 

9(1973) 3, 86-107, hier 101-102 
381 R Bultmann, A Weiser, a a , 226 
382 R Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tubingen 1965,330 331 
383 Zie sectie 9 1 supra 
384 id , cfr aantekening 11, hfdst III 
385 J Mouroux, aw , 128 
386 Ρ Transen, Divine revelation source of man's faith, in Ρ Surhs (cd), Taith its 

nature and meaning, London 1972, 18-52, hier 38-39 
387 I Schillebecckx, Openbaring en theologie, Bilthoven 1964, 233 261, cfr W Kasper 

in Handbuch der Verkündigung I, 69 
388 Ρ Fransen, Openbaring en religieuze ervaring, collationes 17(1971) 5 34, hier 12, 

W Veldhuis, Geloof en ervaring, Bijdragen 34(1973) 2, 123 161 
389 Andere termen ziin vocatio interior, motus, inspiratio Y Congar, La foictlatheo 

logic, Tournai 1962, 79-80 
390 M-D Chenu, a w , 21-27 
391. F Ilaarsma, De leer van de kerk en het geloof van haar leden, Utrecht 1968, 24 
392 Cfr Lx 19, 21-22 
393 J Mouroux, Je crois en toi. Paris 1965, 54-57 
394 J Mouroux, A travers le monde de la foi. Paris 1968, 30 
395 Cfr 1 Kor 15, 28 
396 G rbcling, a w , 218 219, J Mouroux, a w , 139-141 
397 W Kasper, I infuhrung in den Glauben, Mainz 1972, 67 
398 J Mouroux, a w , 126 131, J Mouroux, Je crois en toi. Pans 1965, 58 
399 E Schillebecckx, Openbaring en theologie, Bilthoven 1964, 194-195, E Schille-

beeekx, God en mens, Bilthoven 1965, 97 102, F Schillebeeckx, Het onfeilbare ambt 
m de kerk. Cone 9(1973) 3, 86 107, hier 91 97, 101-102, cfr sectie 10 3 supra 

400 Cfr de definitie 'credere est cum assentione cogitare' b ν in Thomas Aquinas, S Th 
IIII, 2, 1, Г Schillebeeckx, Openbaring en theologie, Bilthoven 1964, 76 78, 
Ρ Schoonenberg, Process or history in God' Louvain Studies 1973 

401 J Mouroux, A travers le monde de la foi. Pans 1968, 31-34 
402 H Ott, Wirklichkeit und Glaube II, Der persönliche Gott, Gottingen 1969, 40-41 
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406. P. TiUich, a.w., 127-132 
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412. Sectie 9.2 supra 
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436. R Gagné, The conditions of learning, New York г 1970, 187. 
437 H Ott, Theologie als denk-akt und als Glaubens-akt, in M Seckler e a (hrsg), Be
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Aantekeningen bi] hoofdstuk V 

1. Zie voor het begnp model aantekening 1 van de inleiding van deze studie en aanteke
ning 132 van hoofdstuk III 

2. Wij kiezen voor deze term omdat de leraar met deze leerplanvorm vrijwel onmiddel
lijk aan het werk kan De term operationeel verstaan we hier in een algemene, niet-
techmsche zin 'geschikt om er mee te opereren, hanteerbaar' (Van Dale 
91970, 2726). 
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Nijmegen 1973 (aanwezig op de bibliothecek van het Theologisch Instituut, 
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Freiburg 1968, 103 van belang, dat het credo geen eindpunt maar uitgangspunt is, 
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38. Zie sectie 6 2. 
39. Zie par 9. 
40. Zie sectie 13 4. Behalve op de leer van het leerambt kan de term m 'de leer van de 
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55. Cfr DK Wheeler, a.w., 218-226, H Taba, Curriculum development, New York 
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56. Cfr de Inleiding van deze studie zie voor de indeling van het protestantisme 
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van een meer exacte onderwijskunde, Groningen 1966, 6, voor de wijze waarop doel-
opvattingen uiteen kunnen lopen en hoe specificatie tot een zinvolle discussie kan 
lelden J A van Kemenadc, Doelopvattingen van sociologic-docentcn, een poging tot 
specificatie, tweede nationaal congres voor het W O , Utrecht 1968 en ook 
W Meuwese, Fen onderzoek naar de mogelijkheid onderwijsdoelstellingen te specifi
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83 J A A M Bevers, Formuleren van onderwijsdoelstellingen, een literatuurstudie, uit
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instruction, Dayton 1971, 68 
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153. N.E. Wallen, R M W. Travers, a.a., 494-495, B.S.Bloom e a. (ed), Handbook on 
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Dogmatisme 47-48 
Doop 166-170,174 
'Erlebnis-'en 'Arbeitsuntemcht' 11, 

15, 143 
Ervaring 
— van de leerlingen 23, 26, 52-53, 

55-56,59-61,61-62,69,71,95, 
108,189,195,218 

openbaring en — zie openbaring 
geloof en - zie geloof (als waarne

ming) 
theologie en - · zie theologie 
— sgehalte van concrete stoffen zie 

concrete stoffen 
Ervanngskatechese 5-11, 56, 59-61, 

61-62,70,85-86 
Ethiek 
mordaluitspraken en — 118-119 

morele vorming en — 21 
Evaluatie 
- van de schoolkatéchese 5-16,61, 

106,125,215-218 
theologische implicaties van de — 15, 

215,218 
Evangelische Unterweisung 145 
Exegese 
- enkatechese 8,9,68-69,96-97, 

114-115,200,248 
zie ook bijbel 
Geestelijk leven, kennis van het 31, 

224 
Geestelijke stromingen, onderwijs in 

3,30-31,224 
Geloof 
- als waarneming 52-53,90-91, 

210-211 
uitingen van — 91, 100 
vrijheid van het — 182 
- en belijdenis 51-52,117-118,166, 

169-170,183-184 
- en verkondiging 126-127,133-

134,178-179,183-184 
credere Deum, Deo, in Deum 100, 

104-105, 181-182 
genade van het — 183-184 
eenheid van het — 91 
voorwerp van het - 88, 104-105, 
183,243 
kennis van het - 88,98,179-181, 

182,196-197,260 
lumen fidei - fides ex auditu 90-91, 

183-184 
- suitspraken 91, 93-94, 96, ION

IOS 
- en geschiedenis 88,89-90,98-99, 

107-108, 109-110 
- en openbaring 88, 89, 89-90, 101 
- en kerk 91-92,93-94,126-127, 

184 
- stwijfel 33,45,54,56,184-187, 

188-189, 196,202 
- en ongeloof 168, 184-187, 188-

189,196,202 
- en geestelijke gezondheid 44-57 
- en theologie zie theologie 
- sontwikkelmg 168,186,189-190 
- sontwikkelmg en schoolkatechese 

56, 143-146, 187-191,202,210-
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211 
Gezin 
- e n school 19-20,59,73,75-76, 

171 
God 
— als mysterium fidei 87-93, 96-

104,104-105,112,115-117,118 
openbaring van — : zie openbaring 
Drie-ene — van schepping, verlossing 

en voltooiing 115-124 
tegenwoordigheid van — in de geschie

denis 88, 89-90, 96-97,98, 101-
102,105,107,109-110, 169-170, 
178-179,183-184 

Godsdienst 
— en samenleving 34-44, 73,102, 

202 
— en de ontplooiing van de indivi

duele persoon 44-57, 102, 202 
Godsdienstleraar: zie leraar 
Godsdienstwijsgerige implicaties van 

het godsdienstonderwijs 247 
Hierarchia veritatum 116-117,118-

120,123,200 
Indirecte methode 
— in de theologie 123 
— in de omgang met de bijbel 8-9 
— in de katechese 123-124 
Indoctrinatie 1,71,82,83-84,171-

172 
Inductieve benadering 
— in de theologie 101,209,240 
— in de katechese 12,55-56,123, 

195,209,210-211 
Inhoud 
— van de schoolkatechese 5-16, 59-

60,69-70,105-110, 114-115, 115-
125,195, 198-203 

selectiecriteria van de - 198-203 
Integralisme 33 
Interactie 
— en persoonlijke communicatie: 

zie communicatie 
Intuïtie 24,60 
Jezus Christus 
— als voltooiing van de openbaring 

88-89,92-93,116-117, 139-140, 
150, 178-179 

— als oorsprong van de schepping 
67-68 

titels van- 56,65,108, 114-115, 
142 

soteriologische betekenis van — : zie 
verlossing 

ambt van- 172, 174 
Katechese 
kerk- en huis— 72 
doop- 9, 117 
liturgische - 142 
geschiedenis van de — 5-16 
— als locus theologicus 95 
Katechetiek 
geschiedenis van de — 5-16 
wetenschappelijk statuut van de — 

15-17,103,106 
opleiding in de — 64, 233 
— en complementariteit van theologie 

en onderwijskunde 5-6, 6-11,11-
15,15-17,128, 148,192, 195 

Katechismus 
vraag- en antwoord— 9,15 
leerstuk — 9 
eenheids- 122 
Katechumenaat 7, 166, 167-168,171 
Kategorieënsysternen 58-70, 85,107, 

114-115 
Katholiek onderwijs: zie school, zie 

confessionaliteit 
Kennis 
— als onderwijsdoelstelling 63, 69, 

197 
- doordenken 58-61,85 
veroudering van de - 27, 68-69,196 
— vorming: zie denken 
zie ook retentie 
Kerk 
grondslag van de - 124-125,151-

154,154-157 
eigenschappen van de — 158-165 
- beelden 155-157,162,254-255 
zelfvoltrekking van de - 126 
- als mysterie 155, 157, 167, 169-

170 
- vorming 150-151 
zonde in en van de — 162-164,256 
hervorming in en van de — 162-164 
geloof van de - 91-92,184 
leer van de - 199,263 
universele en lokale — 92, 120, 152-

153,160,163,253-254 
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- en ambt zie ambt 
- en profetisme 256 
- en samenleving 34-44, 157, 167 
- en staat 28-31 
- en wereld 157, 167 
- en school 16-17,28-31,31-32, 

143-149 
- en schoolkatéchese 153,157-158, 

165,171-172, 175-176, 199,212 
- en verkondiging zie verkondiging 
- en — elijk lidmaatschap zie kerke

lijk lidmaatschap 
Kerkelijk lidmaatschap 
traditionele criteria van — 166 
tweedeling in leden en met-leden 

t a v - 92, 166-168 
partieel karakter van het — 168 
ecclesiologische implicaties van het -

169-170 
- en schoolkatechese 171-172 
Kerugma zie verkondiging 
Kerugmatische katechese zie verkon-

digingskatechese 
Kerugmatische theologie zie theolo

gie 
Kontekstmodel 201 
Leek 172-174 
Leeractiviteiten of leerervaringen 23, 

68,106,213-214 
- en concrete stof 213 
selectiecriteria ten aanzien van — 

213-214 
Leerling 
ervaringen van de - 23, 26, 52-53, 

55-56, 59-61,61-62,69, 71, SS-
SÓ^S, 108, 189,195,218 

rol van de — 19-20 
communicatie tussen leraar en — 

85-86, 147-149,150, 171-172 
affectieve vorming van de — 70-86 
- als subject van verkondiging 171 
participatie van de aan de program

mering en planning 194 
Leerplan 
vormen van het 192-193 
vormen van -organisatie 61-63, 63 

v v , 192-193, 194, 195-196 
school en het godsdienstonderwijs 

30-31, 31-34, 34, 41-42, 54-55 
spiraal- 23 

wetenschapsstructuur — zie weten-
schapsstructuurleerplan 

Leraar 
verkondigend optreden van de gods

dienst- 8, 29, 57, 143, 144 145, 
146, 148-149, 153-154, 175-176, 
198 

counseling als taak van de gods
dienst— zie counseling 

engagement van de godsdienst— met 
de kerk 108, 153-154, 198 

benoeming en ontslag van de gods
dienst- 30, 175 

godsdienst— als theoloog 69-70, 175 
rol van de — zie rol 
Levensnabi/heid 26,106, 150,192, 

212 
Loei theologici 93-104 
Massamedia 74, 129 
Media 214 
Methode 
— als aspect van katechetische pro-

grammenng 5-17,61, 209 
tekstverklarende - 8, 12 
zelfwerkzaamheids 8 
zelfontdekkings- 8,229 
inductieve — 12, zie inductieve be

nadering 
socratische — 15 
—η uniformisme 213-214 
brugklas— 34 
gespreksvormen als — 213-214 
expressievormen als — 213-214 
simulatiespel als — 213-214 
rollenspel als - 213-214 
—η onderzoek 214 
project— zie projectmethode 
Model 
— van onderwijsprogrammering 1-

2,4,5,194-195,224,244 
theologisch - 114-115, 120-124, 

188-189, 198 203, 205, 207-208, 
244 

kontckst zie kontekstmodel 
selectiecriteria ten aanzien van theo

logische -len 201-202 
Motivatie 
taakgerichte- 84-86,201,205, 

211-212,214,218 
belevingsgenchte - 85-86 
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intrinsieke- 59,84,211-212 
extrinsieke — 84, 211 -212 
— en het godsdienstonderwijs als ver

plicht keuzevak 3 
— psychologie: zie psychologie 
— methoden 26,62,81-82 
zie ook concrete stoffen 
MunchenerMethode 5-16, 56 
Neoschlastiek 7, 8, 9,15, 88, 105-

110,122,123, 177 
Neoscholastieke katechese: 7, 8, 9, 

10, 12,14, 105,215 
Neutraliteit 30-31 
Oecumene 
— en schoolkatechese 2,31-32,43-

44, 201-202 
Onderwijskunde 5, 6,11-15, 127 
— en katechetiek: zie katechetiek 
Onderwijsleerproces 
— van de schoolkatechese 1, 19-20, 

81, 106, 147-148,210 
planning van het — 25, 193 
Openbaring 
— als zelfmededelingvan God 87-93, 

118-120 
— en geschiedenis 88,96-97,104-

105, 108-109 
Jezus Christus als voltooiing van de — 

88-89, 92-93, 97 
woord-en werkelijkheids— 90-91 
historiciteit van de - 96-97,98,107-

108,109-110 
— spositivisme 90 
— en ervaring 90-91,183-184,190-

191 
— en geloof: zie geloof 
Pastoraat 20, 55, 73, 95, 103, 128-

129,139,195 
Pedagogiek 
— en schoolkatechese 14,153-154 
— en onderwijsdoelstellingen: zie 

doelstellingen 
Pluralisme 
geestelijk en godsdienstig — 2, 3, 

28-31,31-32,41-42,54,73,83-
84, 194, 209 

Pluriformiteit 
— in kerk en theologie 120-124, 

159-160,160-161,248 
Praxis 

theologie en christelijke - 93-94, 
102-104, 104-105, 111-112, 198-
199 

Proces 
katechetisch - 1,19, 69-70, 106, 

128, 147-148,150,171-172,210 
theologisch leer- 187-191 
theologische —analyse 95 
programmering en — : zie programme

ring 
planningen - 25, 193 
Programmering 
— en proces 1,106,194 
— en planning: zie onderwijsleer

proces 
Projectmethode 62,194 
Psychologie 
motivatie- 26,84-86,211-212 
cultuur-en godsdienst- 44-57,196, 

202,211 
persoonlijkheids- 49, 50, 51, 99 
onderwijs- 58-61,61-70 
— van het dogma: zie dogma 
ontwikkelings- 22-23, 81 
Referentiegroepentheorie 72-73 
Reformbeweging 19,64,143 
Regels 
zie begrippen 
Retentie 63, 69, 197 
Reversibiliteit 60-61 
Rijk Gods 
— als voorwerp van de theologie 87 
— als doel van de schoolkatechese 

7, 9, 10, 109 
— als inhoud van de schoolkatechese 

66-68,114-115,125 
Rol 
— van de leerling 19-20 
— van de leerling in de samenleving 

27,62 
— van de leraar 19 
Sacramenten 
de viering der - 169-170, 172-174 
leer d e r - 117-118 
theologie van de — 135-137 
woord en — : zie woord 
Schepping 115-124,193,199-200 
School 
samenwerkings— (Tertium) 2-3, Ιο

ί?, 75, 150,175, 199 
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confessionele— 2-3,29-31,75-76, 
182 

katholieke- 11,32,15-16 
openbare- 2-3,29-31 
H.A.V.O. en V.W.O. als -typen 24-

26,62-63,65,74,87, 113-114, 
195,198 

doel van d e - 19-26,55,146-148 
sociale functie van de — 18-19, 26-

27, 146-147 
— als sociale organisatie 19-20,147-

148 
— en gezin: zie gezin 
progressieve — 64 
theorie van de — 19-26, 33,64 v.v., 

195,196 
— leerplan: zie leerplan 
— en schoolkatechese 18,28-34, 

41-42,54-55,148,195,262 
— als institutie 17,19-20,26,43, 

146-147 
— en de ontplooiing van de indivi

duele persoon 26-27, 55-57, 68-
69 

Schoolkatechese 
theologie van de - 126-128, 137-

142,147-149,150,153-154,158, 
160,161, 164,165, 171-172, 175, 
187-191, 192,262 

— als levenspraktikum 158 
— als groepsgebeuren 215 
Sektarisme 31-32 
Sociologie 
godsdienst- en cultuur— 34-44, 196, 

202 
organisatie— 20 
Spiraalleerplan: zie leerplan 
Supervisie 204 
Taxonomie 
— van onderwijsdoelstellingen 197, 

198, 205-209 
katechetische — 209 
— van cognitieve doelstellingen: zie 

doelstellingen 
— van affectieve doelstellingen: zie 

doelstellingen 
Tertium: zie school 
Thema's 
selectiecriteria ten aanzien van 

115-120,123-124,199 

Theologie 
essentie— 101 
existentie— 101 
heilshistorische- 87-93,96-104, 

107-110 
— van bijbelse themata 8, 96-97, 200 
— spiritualis 211 
— van de godsdiensten 105 
negatieve - 113,139, 185-187, 202, 

212 
historiciteit van de — 109-110 
hermeneutische functie van de — 

98,123 
inductieve benadering in de — 101 
historische - 96-97,114-115, 120-

124, 124-125, 188-189,200-201 
systematische- 97-102,114-115, 

120-124,124-125, 188, 189, 201, 
247 

praktische of pastorale — 16-17,102-
104, 114-115, 120-124, 124-125, 
126-128, 128, 188, 189, 201, 247 

kerugmatische - 8, 101, 108-109 
fundamentaal — 99 
politieke — 7,44 
— van de cultuur 17,247 
moraal— 119 
kritische en kreatieve functie van de 

- 93-94,96,99 
eenheid van de — 96 
organische samenhang in de — 100, 

106-108 
methodologie van de — 87, 94, 95 
wetenschappelijkheid van de — 110-

112 
object van de — 87-93 
formeel object van de — 91 
geloof en - 87-93, 93-105, 190-191 
— en ervaring 190-191,210-211 
— als inhoud van de schoolkatechese 

7-8,63-68, 105-110,112-114, 
114-115,115-125, 199 

interpersonele — 253 
indirecte methode in de — : zie indi

recte methode 
— van de schoolkatechese : zie school

katechese 
Theologisch 
-estructuren 114-115,115-125, 

198-203 
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- denken: zie denken 
—e procesanalyse: zie proces 
- e verificatie 104-105, 111 
—e implicaties van de schoolkateche-

se: 126-128 
zie ook schoolkatechese 
- e anthropologie 7,17,90 
Theorie 
- en praxis 93, 102-104 
Toetsing 5-17, 61, 68,106, 215-218 
objectieve— 15,218 
theologische implicaties van — 15, 

215,218 
Tolerantie 48, 83-84,121,161, 171, 

172,198 
lYansfer 58-59,68,107 
Trinitair-christologische structuur 
— van de geloofswaarheden 1 lo

l l ? , 118-120 
— van het symbolum 117 
— van de programmering van de 

schoolkatechese 115-120,123-
124,193 

Tübinger katechese 5-11,15, 106-
109 

Tübinger Schule 5-11,156 
Uniformiteit 
- in de katechese 121-123,186, 

194 
VaticanumI 98-102,122, 135,177, 

182,186 
Vaticammll 17,33,92,102,116-

117,122,155,162-163,166-169, 
172,173,182-183 

Veranderbaarheid 
training in - 27, 68-69, 196, 208 
Verbalisme 9, 55-56, 106, 109, 195, 

210-211,217 
Verhaal 9,11,13,57,109,212 
Verkondiging 
- van het woord 128-143,167,172-

174,248; zie ook woord 
opdracht tot - 130, 152, 251 
ambt en — : zie ambt 
proces van de — 135,137-142 
— van het evangelie: zie evangelie 
ke rken - 126-127,137,151-154, 

175,187 
tekstgebonden - 140,149 

— als dialoog 137-142,148,158, 
251 

— en schoolkatechese 143-150,212, 
213,250,252 

indirecte - 132, 149, 249 
— van de apostelen 130-135,140-

142,248 
— van de na-apostolische kerk 129 
dubbel — sbegrip 134 
— en bijbel 140,251 
— en geloof: zie geloof 
Verkondigingskatechese of kerugma-

tische katechese 5-11, 14-15,16, 
84-86, 143-145 

Verlossing 54, 115-120, 123-124, 
199-200,202 

Verrijzenis 100, 130-137 
Verzuiling: zie confessionaliteit 
Vorming 
— als doel van de school 19-26 
neohumanistische —stheorieën 18-19 
— van het denken: zie denken, en 

cognitieve ontwikkeling 
affectieve — : zie affectieve vorming 
religieuze — : zie affectieve vorming 
Vrijheid 
— van de persoon 27, 83-84,198 
— van de geloofsdaad 182-183,198 
godsdienst- 93,182-183 
Waarden 27,32,70-86 
Weerstanden 1,25,75,84-86,95 
Wetenschapsstructuren 63-70; zie 

ook wetenschapsstructuurleerplan 
Wetenschapsstructuurleerplan 63-70, 

71,82,87,105,106, 107,110, 
112-114, 114-115 

Wetgeving inzake godsdienstonder
wijs 28-31 

Woord 
— van God 133, 134-135 
— van Christus 133 
— van de Geest 133 
mensen— en Gods— 133 
— en sacrament 135-137,142,249, 

250,255 
kracht van het - 132 
zie ook verkondiging 
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Curriculum vitae 

Johannes Antonius van der Ven werd geboren op 22 november 1940 te Breda Na het 
eindexamen Gymnasium A (1953-1959 O L V-Lyceum te Breda, gymnasium van het 
Seminarie Ypelaar te Nicuw-Ginncken) studeerde hij van 1959-1964 filosofie en theologie 
aan het Groot Seminarie van het Bisdom Breda te Hoeven (N.-Br ) Deze studie zette hij van 
1964-1967 voort aan de theologische faculteit te Nijmegen. In november 1967 slaagde hij 
cum laude voor het doctoraalexamen theologie (dogmatische theologie) met een scriptie 
over het Schlechthinnig Abhängigkeitsgefühl in Der Christliche Glaube van F Schlcicr-
macher Op tweede kerstdag 1967 werd hij gewijd tot priester van het Bisdom Breda In 
januari 1968 volgde de aanstelling tot wetenschappelijk medewerker in de vakgroep pasto-
raalthcologie, studierichting katechctiek, aan de theologische faculteit te Nijmegen. Daar
naast is hij reeds sinds 1964 gedurende enkele uren per week werkzaam als leraar godsdienst 
in het Voortgezet Onderwijs In de zomer van 1971 en 1972 doceerde hij katechetiek aan 
het Siena Heights College te Adrian, Michigan, U S A Sinds januari 1973 is hij hd van de 
redactie van het katechctisch tijdschrift Verbum. Hij publiceerde artikelen in Vox Theolo-
gica, Verbum en Theologie en Pastoraat 
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Stellingen. 

1 Theologische theorievorming betreffende de schoolkatechese is onontbeerlijk 
voor de ontwikkeling van een model van katechetische programmering. 

2 Het nastreven van onbereikbare katechetische doelstellingen, zoals de vorming 
van een gelovige houding en participatie aan het leven van de kerk, frustreert 
zowel de leraar als de leerling en vormt een belangrijke oorzaak van de versto
ring van het katechetisch proces. 

3 Het katechetisch proces verdient theologische bezinning niet alleen als 'locus 
katecheticus' met het oog op de onderwijskundig-katechetische evaluatie van 
het godsdienstonderwijs, maar ook als 'locus theologicus' met het oog op de 
voortdurende vernieuwing van de inhoud van de theologie. 

4 De weerstand tegen de ontwikkeling van objectieve toetsen t.b.v. het gods
dienstonderwijs, een weerstand welke veelal berust op theologisch-kateche
tische misverstanden, belemmert het inzicht in de effectiviteit van het gods
dienstonderwijs. 

5 De ontzuiling van de nederlandse school in het secundair en tertiair onder
wijs vormt een belangrijke voorwaarde voor de sanering van het godsdienst
onderwijs. 

6 In de katechetische supervisie dient zowel aan de onderwijskundige als aan 
de theologische aspecten van katechetische arbeid aandacht te worden be
steed; dit geldt én voor de fase van de programmering én voor die van het 
proces. 

7 Het beleid van de nederlandse bisschoppen inzake het godsdienstonderwijs 
op de katholieke school zou aanzienlijk aan betekenis winnen wanneer de 
inhoud van de onderwijskundige en katechetische vorming in het theologisch 
curriculum van de opleiding tot godsdienstleraar nader zou worden bepaald 
en verplicht gesteld. 

8 De praktische (of pastorale) theologie komt een relatief eigen plaats toe in 
het geheel van de theologische wetenschap. Haar eigenheid is gelegen in de 
theologische reflexie op de praxis van de kerk op diverse niveaus ten behoeve 
van haar leden en de samenleving. Het relatieve karakter is hierin gelegen dat 
zij haar theologisch referentiekader ontleent aan de historische en systema
tische theologie, tot de verrijking van welke zij overigens ook weer bijdraagt. 

9 Eenzijdig emotionele stromingen in de moderne geschiedenis van de theolo
gie steunen veelal, althans wat Der Christliche Glaube betreft, op een onjuiste 
interpretatie van Schleiermachers idee van het 'Schlechthinnig Abhängigkeits
gefühl'. 





10 Pastorale stervensbegeleiding is gericht op de onthulling van het mysterie van 
de dood als de zinvolle beëindiging van het leven in het licht van het geloof. 
Katechetisch onderricht kan het inzicht in de opdracht die hierin voor ieder 
gelovige gelegen is, helpen bevorderen. 
(cfr. W. Berger, De laatste levensfase, dl. 3, pastorale begeleiding, Bilthoven 
1973) 

11 Voor de uitoefening van bepaalde taken van het zgn. basispastoraat, w.o. de 
(begeleiding van de) katechese in de basisschool en de volwassenenkatechese, 
is kennis en inzicht vereist in de theorieën en methoden van katechetische 
leerplanontwikkeling. 

12 Het valt te betreuren dat de door Schoonenberg ontworpen geloofsbelijdenis 
nog relatief weinig in de liturgie wordt gebruikt. 
(zie : P. Schoonenberg, Hij is een God van mensen, twee theologische studies, 
Den Bosch 1969,194-195) 

13 De derde paragraaf van de discussienota ter voorbereiding van het Landelijk 
Pastoraal Overleg 1974, waarin de katholieke kerkgemeenschap tot een 
nieuwe schoolstrijd wordt opgeroepen, nu gericht tegen de prestatieschool, 
behoeft met het oog op de formulering van een meer genuanceerde defini
tieve tekst de kritische analyse van onderwijskundigen en katechetici. 
(zie: Mens waarheen? Discussienota over de houding van de christen in de 
productie-, prestatie- en consumptiemaatschappij ter voorbereiding van het 
Landelijk Pastoraal Overleg 1974, Utrecht/Amersfoort 1973,17-20) 

14 De liturgische liederen van de pianist Louis van Dijk vormen vanwege hun 
oorspronkelijkheid en muzikaal gehalte een belangrijke bijdrage tot de moder
ne geschiedenis van de kerkmuziek. 

15 Hoe gegrond het achterwege laten van de bede om Gods hulp aan het einde 
van de troonrede van dit jaar ook is, het kan het misverstand versterken dat 
God weigert een alliantie aan te gaan met een kabinet van linkse signatuur. 
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