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Pensioen, pensioengerechtigde leeftijd, pensioenfondsen, het
zijn hete hangijzers. Veel priestercollega’s gaan door na hun
65ste levensjaar, al dan niet in een wat aangepaste functie.
Maar velen werken op uitstekende wijze door tot hun 70ste of
langer. Als emeriti gaan ze voor in eucharistie en sacramenten-
bediening. Zij zijn voor de parochies vaak belangrijke mede-
werkers. 
Pastoraal werkers en werksters stoppen als ze 65 zijn, hoewel
hier misschien in de toekomst wijziging in komt. Op zich een
goede zaak, maar wel graag op vrijwillige basis. We volgen
echter de maatschappelijke trend. Ik denk wel: je moet reke-
ning houden met de leeftijd van pastores. Ik hoor meermalen
van emeriti dat ze pastoraat prachtig werk vinden, alleen al dat
vergaderen en de last van de parochie-organisatie drukten op
hun schouders. Met plezier nemen ze soms taken op zich als
coaching van jongere collega’s en staan pastorale teams bij
met raad en daad. Dus een taak voor de VPW en de bisdom-
men: hoe kunnen oudere collega’s op een plezierige manier
doorwerken, in de eerste plaats voor hen zelf, maar ook voor
collega’s en parochies?
Het Pensioenfonds van de Nederlandse bisdommen, het PNB,
heeft in de economische crisis ook klappen opgelopen. De dek-
kingsgraad is van een royale 155% gezakt naar toch nog steeds
124%, maar is gelukkig al weer aan het stijgen en is in een be-
tere positie dan de meeste pensioenfondsen. De grote korting,
nodig voor de pensioenopbouw, wordt afgebouwd. De pensi-
oenpremie zal fors duurder gaan worden, en dat gaan wijzelf
maar vooral de parochies in de portemonnee voelen. 

Niels Morpey, voorzitter
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inhoud
Voor een ieder breekt onvermijdelijk het
jaar aan waarin hij of zij 65 jaar wordt. Als
men nog volop meedraait in het arbeids-
proces is men er vaak niet mee bezig, zo
blijkt. Het is echter goed om op tijd stil te
staan bij dat feit, want er gaat natuurlijk
wel wat veranderen. Als men er zich niet op
voorbereidt, kunnen onvermoede en onver-
wachte zaken mogelijk het pad kruisen. 
Drie pastores die bijna de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt hebben, vertellen hoe
zij deze laatste jaren beleven: de een heeft
er meer over nagedacht dan de ander,
maar alle drie verheugen zij zich er wel op,
om verschillende redenen. Een van die re-
denen is de (niet altijd in haar voordeel)
veranderende kerk. Toch geven ze aan, de
een expliciet, de ander impliciet, dat ze
niet helemaal op hun lauweren willen gaan
rusten.

Twee pastores zijn al met emeritaat.
Hoewel… Als we hun bijdragen lezen, blijkt
dat men hen heeft weten te vinden!
Stilzitten is er niet bij, maar ze doen
hun werk met liefde en bezieling.
Of men zich aanmeldt als 
assistent-priester of dat men 
gevraagd wordt, duidelijk is 
dat het bloed van een pastor
kruipt waar het niet gaan kan. 
Of dat altijd goed is?

In aansluiting op de verhalen uit de 
praktijk geeft dit nummer informatie 
over pensioen en het PNB.
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Waarom zou je stoppen met het pastorale werk als je
nog kerngezond bent en er nog veel plezier in hebt?
Toch wilde ik geen eindverantwoordelijkheid meer. 
Nu heb ik meer ruimte en ben ik actief als priester-
assistent. Opnieuw met plezier.

Wat heb ik veel plezier en levensvreugde beleefd aan
mijn pastorale werk! Wat heb ik het getroffen met zo’n
goede gezondheid zonder één medicijn! Wat heb ik
geluk gehad in mijn relaties in werk en vrije tijd al die
jaren!
Ik kan enkel dankbaar zijn dat ik dit werk in de kerk en
ook in de samenleving kon en mocht doen zolang én
toch heb ik in 2005 afscheid genomen van het paro-
chie-pastoraat, twee weken vóór mijn 40 jarig priester-
jubileum; ik was toen 66 jaar, kerngezond en had nog
veel plezier in het werk. Waarom dan toch?

Geen eindverantwoordelijkheid meer     Ik ben de jongste 
uit een gezin van zes kinderen; mijn zussen en broers
waren alle gestopt met hun werk en hadden nu veel tijd
ook voor elkaar. Ik had het gevoel dat ik veel te weinig
met hen was opgetrokken, hoewel zij daar altijd alle
begrip voor hadden; ik was altijd 24 uur beschikbaar en
bereikbaar.
Tevens ervoer ik dat er in de kerk van Nederland een
ontwikkeling plaats vond, waar ik niet zo gemakkelijk
eindverantwoordelijkheid voor kon dragen. Ook viel mij
op dat de solidariteit tussen priesters en pastorale
werk(st)ers en ook met de vele vrijwilligers in de paro-
chies soms pijnlijk tekort schoot; sommigen beriepen
zich meer op hun functie en aanstelling dan op hun ge-

loven, dat uiteraard altijd gerelativeerd moet worden,
wil het geen verstard geloof worden.

Het perspectief toen     Ik was opgeleid op het seminarie 
in de jaren vijftig en zestig toen we zaten te wachten, in
Nederland en veelal ook wereldwijd, op vernieuwing.
Het Vaticaans Concilie opende visies en deuren, waar-
door er ruimte kwam voor meer persoonlijke creativiteit
en verantwoordelijkheid, uiteraard in goede verbonden-
heid met het grotere geheel van de kerk. 
Ik heb me nooit beklemd gevoeld en wist te relativeren
en te accepteren met het perspectief van ontwikkeling.
Ik voel nu dat de jongere generatie het anders aanpakt
en ook een andere leef- en werkstijl heeft, waar ik soms
vragen bij heb en me niet in kan voegen.

En nu     Ook de kerk in Nederland zie ik meer ‘behoudend’ 
worden en minder toekomst gericht. Ik heb in verschil-
lende werkgroepen van het pastorale centrum meege-
werkt en was zelfs de eerste voorzitter van de VPW-
Groningen, die voortgekomen is uit de diocesane werk-

groep voortgezette pastorale vorming. 
Solidariteit en opkomen voor elkaar vind ik belangrijke
elementen voor een kerk, die uitstraling wil hebben
naar de samenleving en geloofwaardig wil overkomen.
Verscheidenheid kan juist een bron van rijkdom worden
als er tegelijk maar wordt gerelativeerd.
Toen mijn opvolger kwam, heb ik mij geheel terugge-
trokken uit het directe parochie-werk en heb ik ook af-
gesproken dat ik hem alle ruimte wil geven en dat ik
zeker het eerste jaar niet voorga in de parochie-
kerk. Ik heb ook een geheim telefoonnummer
genomen, zodat parochianen mij niet kunnen
bereiken. Daardoor heb ik meer rust en vrij-
heid gekregen.

Beschikbaar     Ik heb een nieuwe start gemaakt door mijn 
40-jarig priesterjubileum in familie- en vriendenkring
buiten de parochie om te vieren en heb daar ook ge-
zegd, dat ik er nu meer voor hen wil en hopelijk ook
kan zijn. 
En tegelijk heb ik via de personeelsfunctionaris van het
bisdom mij aangemeld als zogenaamd priester-assis-
tent om bisdombreed beschikbaar te zijn om te assiste-
ren, met name in de weekenden en in noodsituaties.

Op pad     Ik ben bijna alle weekenden op pad en kom in 
veel kerken van het bisdom. Mijn eerste vraag is daar
steeds: hoe zijn hier de gebruiken en gewoontes? Daar
probeer ik zoveel mogelijk bij aan te sluiten, hoewel dat
soms wel eens moeilijk valt; ik had bijvoorbeeld in de
Goede Week in zeven verschillende kerken met ieder
eigen gebruiken een viering. De eerste verantwoorde-
lijkheid ligt bij de pastoor ter plaatse en ik ben er enkel
als assistent.
Ik ben ook een keer voor een langere periode in één
cluster van vijf parochies ingevallen wegens ziekte van
een collega. Dan krijg je wat meer stabiliteit en meer
persoonlijke relaties en een band met mensen; daar
verzorgde ik ook uitvaarten en bediende ik de doop en

verzorgde huwelijksvieringen. Dat beviel me heel goed
en daar mik ik nu ook meer op. 

Werkzaam blijven     Toch probeer ik ook tijd en ruimte 
voor familie en vrienden en voor mijn hobby’s te hou-
den. Ik kan de vieringen nu rustig voorbereiden en heb
tijd voor enige studie er om heen en voor het lezen van
andere boeken, het gaan naar de schouwburg, meer
doen aan sport, enzovoort.

Begin mei dit jaar heb ik een lichte CVA gehad, maar
het herstel verloopt goed. Per september ga ik op ver-
zoek van het bisdom een collega, die vertrekt naar zijn
missiehuis, tijdelijk vervangen als priester-assistent tot
er een nieuwe priester komt. Ik ben daar de laatste
maanden reeds om het weekend geweest om wat ken-
nis te maken met de parochianen en met de gewoontes
en gebruiken ter plekke.
Ook ben ik landelijk benaderd voor enkele taken, zoals
voor het Pensioen-fonds Nederlandse Bisdommen en
voor het pastorale kernteam van de Algemene Christe-
lijke Politiebond.

En het geld?     Tenslotte nog een antwoord op de finan-
ciële vraag: waar doe je het voor?
Ik vind dat ik niet meer hoef te verdienen dan mijn col-
lega’s, die misschien niet zo’n goede gezondheid of zo-
veel werklust hebben. Ik schenk het geld, dat ik met
mijn assistenties verdien, aan twee collega-missionaris-
sen in Afrika en Papoea Nieuw Guinea, waar zij prachtig
werk mee kunnen doen.

n
Dominicus Ketelaar
71 jaar.

Van pastoor 
naar priester-assistent
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geen collega waarmee ik samen de bereikbaarheid
kan regelen. 

• dat ik niet geloof dat de toekomst van de kerk ge-
diend is met het aanhouden van ouder personeel
omdat er te weinig aanwas van onder is. Dan is er iets
mis in de organisatie en dan is de organisatie meer
gediend met hervormingen dan met mijn aanblijven.

• dat ik niet het risico wil vergroten straks te moeten
constateren dat ik te laat gestopt ben. Dezer dagen
nog hoorde ik van een collega, net de 65 gepasseerd,
die van de ene op de andere dag te horen kreeg dat
hij ongeneselijk ziek is. Ik wil graag een mooie invul-
ling geven aan de laatste levensfase die vanaf 65 voor
mij gaat beginnen. Het is de afronding, de voltooiing
van mijn leven en daar wil ik me bewust op toeleggen.

Dromen én realistisch blijven     “Wat ga je dan doen als 
het zover is?”, luidt de vraag van mensen vervolgens.
Ik heb al gezegd dat een van mijn dromen is nog enkele
keren te kunnen gaan pelgrimeren. Ik heb dat in 1999
een maand lang gedaan en ook in 2004 tijdens een sab-
batperiode. Daar zie ik weer erg naar uit. Verder heb ik
nog een aantal hobby’s waar ik graag wat meer mee
zou willen doen. Ik zou graag wat cursussen volgen om
me nader te verdiepen in onderwerpen die me boeien:
theologie, filosofie, spiritualiteit, geschiedenis. Ik zou
graag wat meer tijd willen besteden aan literatuur, film.
Verder heb ik een tuin rondom mijn huis die wat meer
aandacht nodig heeft en ik heb een groentetuin, die me
helpt om vooral ook dicht bij de natuur te blijven.

Of ik erg toeleef naar mei 2011? Ik merk dat ik er met
enige spanning naar uitzie. Dat ik het fijn vind om er
met anderen over te praten en om er zelf over te dag-
dromen. Tegelijk weet ik dat mijn betrekkelijk jonge
kinderen, die alle drie nog thuis zijn, ook dan weer be-
perkingen zullen opleggen aan mijn ‘vrijheid’. En mijn
vrouw is een aantal jaren jonger dan ik en nog niet echt
toe aan dat 65+ gevoel. Dus ik weet dat ik tegelijkertijd
realistisch moet blijven, maar, afgezien daarvan merk
ik, dat het voor mij vooral een prettig vooruitzicht is,
dat me zal helpen dit laatste anderhalf jaar met genoe-
gen vol te maken.

n

Parochianen maken zich zorgen, als ik zeg dat ik met 65
stop. Maar toch ga ik stoppen en wil ik ruimte om ‘in de
derde levensfase’ andere dingen te kunnen doen.

Als parochianen horen dat ik in mei 2011 de leeftijd van
65 jaar ga bereiken, dan is meestal de vervolgvraag:
“Maar je stopt er dan toch zeker nog niet mee?” Mijn
antwoord luidt dan duidelijk en helder: “Ik ga er echt
mee stoppen.” “Ja maar, jij bent toch nog energiek ge-
noeg om door te gaan en hoe moet het dadelijk hier
verder? Is er wel een opvolger voor je? Pastor die en die
is de 75 al gepasseerd en gaat ook nog gewoon door…”

Pastoraal werker geen priester     In het pastoraat blijkt 
men vandaag met goede argumenten te moeten komen
om bij het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd inderdaad te stoppen. Bestuur en parochianen
maken zich erg zorgen om de toekomst en willen daar-
om het liefst dat je doorgaat.
Als pastoraal werker word je dan even op een lijn gezet
met de priesters die ze kennen. Ze staan er niet bij stil
dat jouw situatie, als gehuwde, toch even anders ligt. 
Ik kan me goed voorstellen dat een priester, zeker wan-
neer hij nog gezond van lijf en leden is, wil doorwerken.
Tenslotte is priester zijn meer dan een beroepskeuze,
een levenskeuze en levenswijze. In mijn geval ben ik
ook met hart en ziel pastor, maar toch meer beroeps-
matig, zou men kunnen zeggen. 
Ook de kerkorganisatie gaat er vanuit dat het werkcon-
tract van de pastoraal werker met het bereiken van de
65 automatisch ophoudt. Het schijnt wel voor te komen
dat deze en gene collega met een tijdelijk contract van
telkens één jaar nog even doorgaat, maar je hebt als
pastoraal werker zeker niet het gevoel dat de bisschop-
pen hopen dat je nog een poos doorgaat. De priester

daarentegen die 65 wordt en aangeeft dat hij met eme-
ritaat wil gaan, kan het, in de ogen van bisschoppen,
collega’s en gelovigen met het oog op het priesterte-
kort, eigenlijk niet maken dat hij stopt.

Laatste levensfase     Waarom ben ik duidelijk in mijn 
antwoord dat ik echt stoppen wil? Niet omdat ik er ge-
noeg van heb. Niet omdat ik me op dit moment moei-
zaam voortsleep naar de einddatum. Ik werk nog steeds
met veel plezier en voel dat ik ook de energie heb om
het nog langer vol te houden.

De belangrijkste redenen om te stoppen zijn:
• dat ik nu lang genoeg in het keurslijf heb gezeten van

een arbeidzaam bestaan en er is meer in het leven dan
zoveel dagen werken en zoveel dagen vakantie. Een
van mijn dromen is tijd te kunnen nemen om te pel-
grimeren en om de vrijheid te hebben er met de fiets
of caravan op uit te kunnen trekken omdat het mooi
weer is, en niet omdat dan vrije dagen gepland zijn.
Nu ben ik zeven dagen in de week bereikbaar via mijn
mobiel die open staat voor urgente oproepen. Ik heb

D e  P r a k t i j k

Jan Vogels
63 jaar, Pastoraal werker in de

Parochiële Eenheid St. Trudo-

O.L. Vrouw Tenhemelopneming.

Ja, ik ga echt stoppen!

‘Ik merk dat ik 

met enige spanning 
uitzie naar mijn pensioen.’
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voor een paar maanden kan helpen. De operatie mis-
lukt, er volgen er nog vele en nu na jaren loopt hij met
krukken. 
Een parochieverband van 12 parochies met een team
van een priester-pastor, twee pastoraal werkers en een
diaken. Vorig jaar kwam er een priester bij, na drie

maanden kreeg hij een hartinfarct en inmiddels begint
die priester weer te werken. Intussen ben ik aardig in-
geburgerd in dit verband… doe weekendvieringen, uit-
vaarten, bereid vieringen voor met jongerenkoren en
open de kermis met een toepasselijke viering, compleet
met schutterij!! 
Het is het dorpsleven, waar ik uit voortkom. Er zijn
jaren geweest dat ik dit verre van mij wierp, nu omarm
ik het. Aan de koffie in de sacristie met de koster of na
afloop met het koor, komen de verhalen van authentiek
en simpel volksgeloof. In de Achterhoek zijn geloof en
leven nog zo met elkaar verbonden.
Als ik vanuit de kerk naar de begraafplaats loop (een 
afstand van twintig minuten), wordt mij door de koster
een mantel omgehangen en ontdek ik onderweg dat
verkeer door de plaatselijke politie als vanzelfsprekend
wordt stilgelegd en mensen blijven staan.
Een verademing…

Zaaien     In elke plaats waar ik kom – en dat zijn er 
inmiddels vele – sluit ik de vieringen altijd af
met de woorden: lieve mensen, wat ik doe,
kunnen jullie ook. Willen jullie dat deze kerk
blijft? Dat deze parochie blijft leven? Dat het 
visioen overeind blijft? Dat de steppe weer gaat
bloeien?
Doe het zelf, doe het samen. En het werkt! 

Alle restricties en regelgeving van boven ten spijt.
Mensen staan op en gaan… maar wel op hun manier.
Tijdens de opleiding in Amsterdam (1982-1988) was er
een docent met een verziende blik. Hij voorspelde een
kerk als een soort postorderbedrijf. Pastores met ‘Ons
Heer op de achterbank’ onderweg van plaats naar

plaats. Dat lijkt het nu soms wel.
Maar in de auto crossend langs ’s-Heren

wegen van kerk naar kerk, alle attribu-
ten op de achterbank, zal ik één ding

nooit vergeten en dat is mijn
eigen verhaal. 

Ik vertel het…
leg het overal neer…
strooi het rond in die mooie
Achterhoek met een dankbaar hart.
Over de oogst ga ik niet.

Afscheid? Wanneer?     Hoe lang nog… 
dat weet ik niet. Ik leef van de
woorden die opgeschreven staan
en van de verhalen van levende
mensen onderweg. 

Mijn
vader

was een
zwervende

Arameeër… 
Mijn biologische

vader was een timmer-
man, die ’s-avonds na zijn

werk (kerkbanken maken)
met de gereedschapskist achter op de 

fiets nog van klus naar klus ging. 
Iets van hem zal ik wel hebben.

Alsmaar vakantie vieren lukte me niet. Toen er een
vraag kwam om te vervangen, zei ik ja, en voordat ik het
wist was ik volop met ‘Ons Heer op de achterbank’
onderweg.

Op 23 november 2003, na 15 jaar in het parochiepasto-
raat eerst in Arnhem, later in Oosterbeek, het afscheid. 
Maanden naar toe geleefd, heel bewust, vol dankbaar-
heid voor alle mooie momenten.
Jammer... ik had nog wel door willen werken. De eerste
maanden daarna: los van… pijn… helen… vrij…
Vakantie en genieten van kinderen en kleinkinderen
(acht), fietsen en zwemmen worden vaste onderdelen
in de week. Ik haal kleinkinderen van school, ga mee
naar zwemles, mijn man en ik nemen een treinkaart en
gaan samen naar het strand of bezoeken een museum.
Heerlijk! En dan…
Altijd maar vakantie ?!? Het begint te kriebelen. Een
mens verandert toch niet als hij 65 jaar wordt ?!?

Zo begint het     De pastoor van de parochie waar ik woon 
belt. Of ik niet…? Ik zeg nee…! Twijfel!
Ik moet toch ‘iets’ gaan doen. Angst voor het zwarte
gat? Een cursus? Ik schrijf in op een aantal colleges over
Maria Magdalena in Amsterdam. Terug op mijn oude
stek. Voelt goed, maar ik ben alleen.
De gemeente Duiven, waar ik woon, begint een huisbe-
zoekproject. Alle mensen, die 65 jaar of ouder zijn wor-
den bezocht met vragen over welzijn, gezondheid,
wonen, financiën e.d. Dat lijkt me wel wat.
De eerste mevrouw, die ik bezoek heeft een jaar gele-
den haar man verloren, en jawel, ik zit meteen met haar
in de verliesverwerking. Nu niet vanuit de kerk, maar
wat is het verschil?
Ik voel me weer als een vis in het water…

Geen toeval     De toenmalige deken belt met de vraag of 
ik tijdelijk de functie van pastor op me wil nemen op
Fatima, een gemeenschap van geestelijke en lichame-
lijk gehandicapte mensen in Wehl, totdat een nieuwe
pastor is benoemd. Twee van mijn kleinkinderen zijn
geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Ik zie het niet als
een toeval dat dit op mijn pad is gekomen.
Het wordt een heftige periode van meer dan een half
jaar, waarin ik twee kinderen van respectievelijk 11 en
13 jaar moet begraven. 
Alle woorden, alle rituelen, opgebouwd in 15 jaar paro-
chiepastoraat, kan ik niet gebruiken. De confrontatie is
heftig. Als er tijdens een van de uitvaartvieringen een
jongen van 15 jaar om de kist gaat dansen en kushand-
jes richting kist werpt, word ik geheeld van veel pijn en
onmacht en ik niet alleen. Bij deze instelling ben ik nog
steeds de vervangende pastor.

Met hart en ziel     In een naburig parochieverband 
(12 parochies) wordt een priester-pastor benoemd, die
ik nog ken van de periode dat ik nog werkte. Hij zit nog
tussen de verhuisdozen als blijkt dat hij aan zijn knie
geopereerd moet worden. Hij belt en vraagt of ik hen

D e  P r a k t i j k

Ria Wiendels-Neijenhuis
70 jaar, emeritus pastoraal

werkster.

Met emeritaat of toch niet?

‘Ik voel me weer 

als een vis in het water’



De Anglicaanse Kerk in
Engeland voert momenteel een
beleid, dat ons als katholieken
tot nadenken moet stemmen.
Binnen de kaders van de kerk
heeft men ruimte gemaakt voor
nieuwe initiatieven. Vrije ruimte
in bisdommen en in parochies. 
In deze ruimte kan men vrij en
creatief experimenteren met an-
dere vormen van kerk zijn. 
Dit beleid heeft merkbare in-
vloed op protestantse kerken in
Nederland. Een overzicht vond
ik in het onderzoeksrapport van
Martijn Vellekoop Nieuwe kerken
in een nieuwe context, te downlo-
aden via www.emergingnet-
werk.nl, en in zijn boek samen
met Nico-Dirk van Loo Ploeteren
en Pionieren, 2009 Ark Media.

Als voorbeelden neem ik twee
boeken van Daniel de Wolf:
• Jezus in de Millinx. Waarden én

Daden in een Rotterdamse ach-
terstandswijk, Kok Kampen
2006

• De ontdekking van het
Koninkrijk. Medema Vaasen,
2009. Verslag van een persoon-
lijke zoektocht.

Deze boeken tekenen de inzet
van het echtpaar de Wolf en

weerspiegelen ook het optreden
van andere jonge protestanten:
zij zijn getroffen door het vuur
van de Geest, de liefde tot Jezus,
vinden een gelijkgezinde levens-
partner en vestigen zich in een
achterstandsbuurt om dáár de
woorden van Jezus metterdaad
gestalte te geven.
Deze boeken bieden ook een kri-
tische reflectie op hun geestelij-
ke achtergrond. Zij stammen uit
de hoek van Youth for Christ en
Evangelicals, maar weerspreken
de vooroordelen die in onze
kringen leven. Zij vertellen geen
hoogdravend, onaards verhaal.
Zij wagen zich onder de bekende
Antilliaanse en Marokkaanse
probleemjongeren, en houden
het uit. Zij schoppen niet tegen
de kerk, want zij beseffen dat die
een enorme rijkdom herbergt.
Maar tegelijk leggen zij zich niet
neer bij een kerkelijk beleid dat
wil behouden wat bestaat en
vooral intern gericht is.
In onze kringen van katholieke
pastores wordt momenteel veel
gesproken over de missionaire
opdracht van de kerk. Mixed
Economy dwingt ons die missio-
naire opdracht daadkracht te
geven.

Mixed Economy

Enkele boeken uit de stapel

Gelezen
door Piet van Hooijdonk

VPWinfo.nl  •  oktober 2009     1110 VPWinfo.nl  •  oktober 2009

Ik blijf gaan en tussendoor zoek ik zelf de 
stilte door te gaan wandelen met Karlie, mijn
kleindochter in de rolstoel, zij kan niet praten
en lacht alleen maar.
En af en toe een korte vakantie, hooguit vijf
dagen. We hoeven niet meer ver weg en zeker
geen drie weken. 
Karlie is inmiddels 16 jaar, ze kan niet meer
lopen, heeft ze wel gekund, maar nu gaat het
achteruit, zeggen artsen. In mijn dromen heb
ik haar al vaak begraven. En Dewi (Syndroom
van Down) is nu 15 jaar. Deze kinderen 
kunnen tegenwoordig oud worden door alle
goede zorg en medicijnen. Maar het geëigen-
de beeld van lieve en muzikale kinderen gaat
niet altijd op. Ook Dewi’s verjaardag hebben
we al een aantal keren in het ziekenhuis 
gevierd. 

Afscheid…     Is... niet meer… is… was… geweest.
Voorgoed... nooit voorbij… op waarde ge-
schat…
Geheeld?

Ik heb nog effe werk met mezelf en met al die
anderen…

n

Aanvulling op het vorige nummer
De foto van Koos Tolboom bij de rubriek
Permanent leren (in nr. 2 van deze jaargang) is 
gemaakt door de fotografe Marlies Bos.

Pastor zijn is een wonderlijk beroep. Dit
jaar zit ik maar liefst 25 jaar ‘in het vak’ 
en ik begin mij af en toe te realiseren dat
ik over drie jaar alweer zestig ben. En dat,
terwijl er (in mijn ogen) nog zóveel moet
gebeuren!! 

‘Permanent leren’ brengt mij terug tot
mijn studietijd aan de KTHA in Amster-
dam. De éducation permanente van Paulo
Freire en zijn pedagogie van de onder-
drukten maakte furore: ‘de armen leven
voor de onderdrukker en de onderdrukker
leeft in hen als een ideaalbeeld, het hoogst
bereikbare in de samenleving. Zij zijn te-
gelijkertijd zichzelf en de onderdrukker
wiens bewustzijn ze zich eigen hebben ge-
maakt. Hierdoor ontstaat ‘de cultuur van
het zwijgen’, de angst voor vrijheid en be-
vrijding waardoor solidariteit en zelfbe-
wustzijn onmogelijk worden’.
Vooral moet ik denken aan het boek van 
I. Abram ‘Joodse traditie als permanent
leren’, een boek dat ik indertijd heb inge-
dronken. Het brengt ons terug tot
Maimonides: ‘van alle voorschriften is er
niet één zo belangrijk als de studie van de
Torah. Sterker nog: de studie van de
Torah is belangrijker dan alle voorschrif-
ten tezamen. Want leren leidt tot doen’.

Mijn knelpunt is dat ik teveel wil. Pastor
zijn vraagt om een instrumentarium;  om

een terugkomende update van de nieuw-
ste ontwikkelingen; om een inoefenen
van de nieuwste gezichtspunten. Lange
jaren was ik pastor in Hilversum. Ik hield
mijn parochie redelijk overeind en daar-
naast hield ik mij met van alles bezig. Dat
‘van alles’ spitste zich niet toe op mijn
vak. Daartoe werd ik ook niet uitgedaagd.
Na Hilversum werd ik een jaar lang stu-
dentenpastor en kreeg ik een training
‘geestelijk leiderschap’ aangeboden.
Ineens merkte ik hoe ik het studeren ge-
mist had en hoe moeilijk ik het vond mij
te conformeren aan een groep. Daarna
kwamen twee jaar justitiepastoraat. Nu
kreeg ik de Emmaustraining aangeboden,
een equivalent van de KPV-trainingen.
Niet gemakkelijk, maar wel ongelooflijk
belangrijk! Zeer dankbaar ben ik voor wat
ik in beide trainingen te leren kreeg.

En nu ben ik dan terechtgekomen op de
Utrechtse Heuvelrug. Plotseling ben ik lid
van een team en heb ik het ‘profiel diaco-
nie’ als rugnummer. De tijd is voorbij om
‘het wel even op mijn manier te doen’. Ik
mocht naar Luce om daar de leergang
diaconie te gaan volgen. Diaconie wordt
daar ‘dienst van de bemiddeling’ ge-
noemd. Het gaat om ‘analyse van maat-
schappelijke problemen en processen;
methoden en technieken die helpen het
geloof in engagement om te zetten’. Mijn

hersens gaan
kraken… Voor
mij is het niet
een vanzelfspre-
kend proces sys-
tematisch te
denken en mijn
gedachten tot
één punt samen
te brengen. Dit
tweede jaar van
de opleiding be-
ginnen we met
een project dat we moeten opzetten en
uitvoeren. Het kost mij moeite om het
projectplan zó te formuleren dat het
goedgekeurd wordt.

Kortom, permanent leren is ongelooflijk
belangrijk. In het eerste jaar kregen wij de
sociale leer van de kerk. Plotseling zat ik
de encyclieken van diverse pausen uit te
pluizen… en zag ik de lijn van de traditie
waarin het diaconale/pastorale werk
staat. Leren is geen freewheelen, het
vraagt om systematiek en doordenking;
om een leraar die je bij de hand neemt en
wijst op je zwakke plekken. Die geduld
heeft wanneer je weer als een pingpong-
bal door de kamer van je gedachten gaat.
… Er is nog zoveel te leren en te 

doordenken!

l

Een collega aan het woord  (zie ook onze website voor actuele koppelingen en een uitgebreid aanbod) door Coen van Loon

Permanent leren

Permanent leren en mijn knelpunten

Coen van Loon, sinds 1

april één van de vijf pas-

tores van de Utrechtse

Heuvelrug en Zeist.

Hij is belast met het pro-

fiel diaconie.
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Wanneer men pas na de pensioendatum van alles moet
regelen, is het te laat. Daarom is het verstandig nu al
beslissingen te nemen en de parochianen er aan te laten
wennen dat de pastor niet altijd aanwezig is.

Lopen kun je beschouwen als een gecontroleerde ma-
nier van vallen. Iedere keer zet je een been naar voren
om je val op te vangen. En hoe steiler de weg des te
harder ga je lopen.
Als ik naar mijn levenspad kijk als pastoraal werker in
twee parochies, constateer ik dat de weg wel bijzonder
steil is geworden. Je hebt dat normaal niet zo in de
gaten, omdat je er door de jaren heen iedere keer weer
een plakje werk bij krijgt. 
Wanneer je echter om je heen kijkt, zie je dat andere
mensen van zestig jaar al met prepensioen zijn, ande-
ren krijgen werktijdverkorting passend bij hun leeftijd.
Ook zie je dat de buurman zijn auto wast in het week-
end en ’s avonds visite ontvangt of rustig tv kijkt. Dat
zijn voor het parochiepastoraat de drukst bezette uren.
Je werkt immers met veel vrijwilligers die overdag hun
werkzaamheden hebben.

Een glazen huis     Hoe bereid je je nu voor op je pensioen, 
waarbij je wat je arbeidzame leven betreft plotseling op
een horizontale weg komt? Kom je dan niet ineens met
een klap tot stilstand?
Daarom hebben we op de eerste plaats een platform in
onze levensweg aangebracht. We zijn verhuisd. We
hebben met ons gezin, bestaande uit vijf personen, al-
tijd in grote pastorieën gewoond. Heerlijk voor de kin-
deren met al die ruimtes, maar ook wel lastig, want
kerk en alles wat daar mee te maken heeft, is niet zo in
bij de jeugd. Mijn vrouw ondersteunde mijn werk op de

pastorie altijd door boodschappen aan te nemen, men-
sen op te vangen die aan de deur kwamen en door te
zorgen dat alles er netjes en gastvrij uitzag. Dat zijn van
die zaken die er bijna vanzelfsprekend bijkomen. Daar
waren we ons terdege van bewust toen we in een pasto-
rie gingen wonen. Je woont echter met je gezin in een
glazen huis. 

Privacy     We hebben altijd met plezier in de pastorie 
gewoond. Van de ene kant zit je dicht bij je werk en
word je een centrale figuur, van de andere kant kom je
ook nooit echt los van je werk. ‘In de kerk is altijd
werk’, zei een oude koster. En daar heeft hij gelijk in.
Een ander nadeel is dat de privacy sterk wordt inge-
perkt door het parochiële gebruik van de pastorie. Wat
doe je als er op je vrije dag iemand aan de deur staat
die je dringend wil spreken? En als de vouwploeg voor
het contactblad bezig is, kunnen de andere gezinsleden
niet zomaar even in pyjama naar de keuken lopen.
Daarom hebben we besloten met het zicht op mijn pen-
sionering over vijf jaar om nu iets voor ons zelf op te
bouwen. We schrokken van de moeite die we hadden
om een hypotheek te krijgen, ondanks ons spaargeld.
Wanneer ik met mijn pensioen pas was gaan zoeken,

had ik geen huis meer kunnen kopen en was ik aange-
wezen op een huurwoning, waar dan ook. Ik heb dat
weliswaar ook meegemaakt met collega’s, priesters die
na hun emeritaat maar zelf moesten zien waar ze te-
recht kwamen, maar het dringt pas echt tot je door
wanneer je er zelf mee geconfronteerd wordt. 
Voordeel van de verhuizing in deze levensfase is dat je
nu rustig kunt zoeken naar een huis dat je bevalt. Je
bent nog fit genoeg om te verhuizen en te klussen. En
de parochie went vast aan het niet – altijd – aanwezig-
zijn van de pastor bij de kerk.
Bovendien is het ook
maar de vraag of er een
opvolger komt.

Accent op Eucharistie     Op de tweede plaats kijk je naar 
het werk. Hoe werk je? Doordat het werk zo uitgebreid
is, moet je nog meer dan vroeger accepteren dat je niet
alles kunt. Soms word je wanhopig van alles wat nog
niet kan of niet meer kan. Zoals iemand die ziek is een
bezoekje brengen, maar je aandacht wordt even voor
iets anders gevraagd en dan hoor je dat diegene gestor-
ven is. Dat is een verdrietige les. Toch richt ik me maar
met heel mijn ziel op wat er wel kan en wat er wel ge-
beurt. En je probeert andere mensen mede verantwoor-
delijk te maken voor het werk in de kerk. Tenslotte is
het hun kerk. De kerk is immers de gemeenschap van

mensen, verzameld rond Jezus Christus. 
Ik heb altijd in de kerk gewerkt vanuit het idee: we
moeten een gemeenschap vormen waarin de aanwezig-
heid van Jezus gestalte kan krijgen in Woord en
Sacrament. Die plaatselijke gemeenschap werd opge-
bouwd met vrijwilligers die meewerkten aan de taken
van de kerk: leren, dienen en vieren. Langzamerhand
zie ik een verandering van accent in onze kerk komen.
Men vertrekt veel meer vanuit de aanwezigheid van
Jezus Christus in het Sacrament, met name het Sacra-
ment van de Eucharistie, en gaat er van uit dat dat vol-
doende gemeenschapsvormend is. De vraag is of het
werkt, maar men zal dat wel terdege onderzocht heb-
ben. 

Rust     Het voornaamste kenmerk van mijn werk vind ik: 
het er zijn voor de ander. Daarmee probeer je iets van
Gods liefde gestalte te geven in deze wereld. Je maakt
daarbij een keuze voor waar op dat moment het meest
dringend behoefte aan aandacht is. De verandering van
beleid heeft invloed op de kerkgemeenschap, mijn ma-
nier van werken echter kan gewoon doorgaan. Er zal

misschien wat minder beroep
gedaan worden op mijn

kwaliteit als liturg. Er
blijft voldoende ander

werk over. Het beroep
van pastor in een parochie

is, zoals ik al zei, een rusteloos bestaan. Iedere plan-
ning kan doorbroken worden door een dringender be-
roep. Dus werk je van deadline naar deadline. Ik geniet
iedere dag van mijn werk, maar kijk er ook naar uit dat
ik het rustig aan kan doen na mijn pensioen, als die tijd
mij wordt vergund. Daarom plan ik nu al vast wat rust-
momenten in in mijn agenda.

n

Met het oog op morgen

D e  P r a k t i j k
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Cuno Lavaleije
60 jaar, Pastoraal werker in de

Regio Gooi Oost.

‘Ik kijk ernaar uit...’
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Buiten de kerk     Dat werk wil ik straks van tijd tot tijd wel 
blijven doen. Ik denk trouwens dat er in de toekomst
steeds meer mensen zullen zijn die bijvoorbeeld hun
uitvaart niet meer vanuit de officiële kerk willen laten
plaatsvinden, want daar worden de regels en voor-
schriften zo onpersoonlijk ingevuld (er mag zelfs geen
communie meer worden uitgereikt!) dat men zich daar
niet meer bij thuisvoelt. Er zal daarom steeds meer
vraag zijn naar pastores die in zulke vieringen voor wil-
len gaan. Dat zal ook steeds meer gaan gebeuren bij
andere vieringen: huwelijken, jubilea. Ze vinden dan
wel buiten de kerk plaats maar dat wil niet zeggen dat
er van geloof geen sprake zou zijn. Hier zou ik aan mee
willen blijven werken: oproepbaar als pastor! 
Ik wil ook vast en zeker tijd inruimen om te gaan schrij-
ven zodat er naast de drie gedichtenbundels rondom
ziekte, afscheid en dood die inmiddels verschenen zijn,
ook andere thema’s aan de orde komen die in vieringen
gebruikt kunnen worden. 

Voorbereiden     Ik denk trouwens, dat het voor Gerda, 
mijn vrouw, ook een stuk rustiger zal zijn als we stop-
pen, want nu steunt en helpt ze mij op allerlei manie-
ren in de pastoraal. Het voordeel van een getrouwde
pastor is immers dat ze er twee krijgen voor de prijs 
van één.
Gaandeweg bezig zijnde met dit artikel bedenk ik nu
ook, dat het misschien wel goed zal zijn als ik de 
komende drie jaar tot mijn pensioen in de parochies 
zo ga werken dat alle groepen echt zelfstandig zullen
worden, dat ze kunnen blijven doorgaan, zonder te 
leunen op de pastor, op iemand die fulltime in de 
parochie werkzaam is. 

Hoewel... als ik stop: wat voor pastor komt er dan? 
En mogen er straks nog wel groepen zijn op allerlei ge-
bieden? Ik ben daar niet zo zeker van als ik zie hoe her
en der in parochies met een bepaald soort pastoor alle
vrijwilligers langzaam maar zeker worden afgeserveerd. 

Ben ik zo somber?     Het lijkt wel, maar in de 38 jaar dat 
ik pastoraal werker ben is er steeds meer ‘gerestau-
reerd’, teruggedraaid. Steeds minder mocht de pasto-
raal werker doen, steeds meer werd en wordt het een
priesterkerk, dus zullen de leken ook steeds minder
mogen doen. In zo’n kerk is het voor mij na mijn 65ste
niet meer aantrekkelijk om te blijven werken. 
Werken met en te midden van mensen vanuit het ge-
loof dat er een God is die met je meeleeft, die er is in
alle tijden van het leven, dat heb ik altijd de moeite
waard gevonden. En dat wil ik, al is het buiten de 
parochiestructuren, blijven doen, ook na mijn 65ste.

n

Al is het buiten de kerk, ook na je 65ste is er genoeg
werk om te doen. Het is en blijft waardevol om mensen
te steunen, bij te staan in vreugde en verdriet.

Hoe bereid je je voor op de periode na je 65ste ?
Toen mij deze vraag gesteld werd, was ik verbaasd,
want ik heb er nog niet eens zo goed over nagedacht. 
Ik ben nu 62 dus over drie jaar gaat dat pas spelen.
Moet ik me daar nu al op voorbreiden? Ik heb nog 
zoveel tijd en er kan nog zoveel gebeuren.
Wel heb ik de laatste tijd steeds meer het idee dat ik op
mijn 65e echt ga stoppen met het parochiewerk in die
zin dat ik het wel heel prettig zal vinden als ik geen
eindverantwoordelijkheid meer heb voor parochies. 
Nu ben ik officieel dan wel niet de eindverantwoordelij-
ke want dat is een priester, op afstand, maar als eerst
aanspreekbare heb ik toch met de organisatie en de
hele pastoraal in drie (Niedorp, ’t Veld en Waarland),
bijna vier parochies (ook Heerhugowaard - De Noord
komt erbij) te maken en dat vraagt nogal wat vergade-
ren, regelen, organiseren. Dus ik denk er al wel aan om
dat los te laten.

De juiste beslissingen     Maar dat wil niet zeggen dat ik 
niets meer in de pastoraal zal gaan doen. Ik ben nu 38
jaar pastoraal werker. Onze klas was een van de eerste
die in 1971 op advies van Mgr. Zwartkruis zo begon: ga
eerst werken in de pastoraal en bekijk dan of je dit werk
en het celibaat aankunt. Van hem kregen we heel veel
ruimte om deze nieuwe functie in te vullen. Ik ben uit-
eindelijk altijd pastoraal werker gebleven, trouwde en
heb van deze beide beslissingen nooit spijt gehad.
In deze jaren heb ik het direct contact met mensen 
altijd heel boeiend en waardevol gevonden. Ik vond het
de moeite waard om met mensen de hoogtepunten van

hun leven te delen, met hen hun dankbaarheid te vie-
ren. Ik vond het waardevol om hen te steunen en bij te
staan bij tegenslag, zorgen, ziekte en dood. Het deed
en doet me nog steeds goed als ik merk dat ik mensen
op die momenten houvast en troost kan bieden door
mijn voorgaan in uitvaarten, door mijn woorden, door
mijn gedichten waar men zich in herkent. 

D e  P r a k t i j k

Theo Vertelman
62 jaar, pastoraal werker in

’t Veld en Waarland, Nieuwe

Niedorp en Heerhugowaard

– De Noord.

Ik heb inmiddels drie gedichtenbundels geschreven rond ziekte,

dood en afscheid:

• De dood overleven (2001)

• Vervlogen adem (2004)

• Breuklijnen (2009).

Ze zijn te bestellen via martinus.vw@quicknet.nl.

Als ik stop: 

wat voor pastor komt er dan?

Oproepbaar blijven
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Lang geleden had ik een collega die een
periode vanwege gezondheid uit het pas-
toraat moest. Hij nam zijn intrek in een
vakantiebungalow van vrienden. Immers
wanneer hij  op de pastorie bleef wonen,
dan bleef hij gewoon de pastor, de vraag-
baak, het manusje van alles, koster, (zon-
dagmorgen om halfzeven de kachel aan-
zetten in de kerk) etc. Heerlijk even af-
stand nemen en bijkomen in de rust van
de natuur, met een sigaar en een boek.
Maar het beviel onze collega niet erg,
want met zijn vertrek was ook zijn identi-
teit aan de kapstok in de pastorie blijven
hangen. Hij was niet meer herkenbaar als
pastor (onderhavige pastor was van voor
het Concilie en had zijn ‘clergy man’s‘
uniform uitgetrokken in de 60-er jaren)
en leed aan ernstig identiteitsverlies. Hij
zei: ‘Als ik nu ergens in de kerk zit dan
ben ik niemand, dan denk ik wat doe ik
hier.’ Nu is het zo dat de meeste pastores
slechte kerkgangers zijn. Door toene-
mend gebrek aan voorgangers zijn vrije
weekenden zeldzaam geworden. Toch is
het zo heilzaam eens andere collega’s te
zien en te horen voorgaan. Bij www.pro-
grammagemist.nl kwam ik helaas nog geen
eucharistievieringen tegen. Wel hebben
diverse parochies mogelijkheden om
kerkdiensten later terug te luisteren zoals
www.parochieazewijn.nl/kerkradio.html en
sommige zelfs de mogelijkheid om via

een camera live vanuit de huiskamer mee
te kijken in de kerk bv: www.emmausparo-
chie.nl in Tilburg. 

Ik vroeg mij af zouden ze in de kerk waar
onze niet herkenbare en herkende pastor
zat ook het lied Uit vuur en ijzer gezongen
hebben. Dat zingt het namelijk zo prach-
tig met ‘om mens voor een mens te zijn,
wordt alleman geboren.’ Deze collega voel-
de namelijk dat hij als priester in de wieg
was gelegd. Hij werd jaren later ook dege-
ne die maar met moeite afscheid wist te
nemen van het pastoraat. Het lukte hem
fysiek gewoon niet meer, maar schrij-
nend bleek toen dat zijn hele leven samen
heeft gehangen met zijn pastoraat. Dag
en nacht (hij klaagde dat hij ook slecht
kon slapen) was hij er mee bezig. En dan
blijkt na het afscheid in het emeritaat,
dat de vele contacten die er waren vaak
functionele contacten zijn geweest. Om
een ‘echte’ vriendenkring te onderhouden
daar ontbreekt de tijd en de aandacht
voor. In het bedrijfsleven wordt de cursus
aangeboden Pensioen in zicht www.pensi-
oeninzicht.nl Met onderwerpen als:
Stoppen met werk: wat betekent dat?, Zin
geven aan een leven zonder werk,
Omgaan met veranderingen in de leef/ge-
zinssituatie, Financiële, notariële en juri-
dische informatie, Communicatie, Om-
gaan met tijd en energie, Lichamelijk en

geestelijk vitaal blijven. 
Enkele jaren geleden signaleerde de VPW
dat de bisdommen, als werkgevende or-
ganisatie, hier weinig oog voor hebben en
werd er een studiedag gehouden over pas-
tores en pensioen. Verhoudingsgewijs le-
verde deze dag naar het vergrijzende le-
denbestand gerekend maar weinig be-
langstellenden op. Het Koninkrijk der
Hemelen kent geen leeftijdsgrens, en ook
Jezus heeft door zijn voortijdig verlaten
van deze wereld daar geen wijze uitspra-
ken over nagelaten. We zullen het dus zelf
moeten invullen. Op onze eigen site
www.vpwinfo.nl is onder het Blokje
Belangenbehartiging en kopje pensioen
informatie te vinden door onder ander de
Nieuwsbrief van ons PNB als pdf file aan
te bieden. Wij kennen geen regeling voor
vervroegde pensionering, als je het wilt
dan zal je er zelf voor kunnen sparen.
Voor meer informatie zie www.szw.nl en
www.spaarvooruwverlof.nl voor een eigen
berekening . Tja en als het dan eindelijk
zo ver is, het emeritaat, en je weet niet
wat je in je eentje moet doen kijk dan op
www.spellentijd.nl of op www.schaken.nl
of gewoon op www.123spelen.nl/jeugd_
mensergerjeniet.htm.

Matthé Bruijns, pastor die spaart voor een tijd die

D.V. komen gaat.

a

Op zoek naar inspiratiebronnen op het wereldwijde web door Matthé Bruijns

Pastor en internet

Voordat we naar de hemel gaan
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Onze rechtspositie
Berichten voor pastoraal werk(st)ers, vanuit de Landelijke Kommissie Rechtspositie

Berichten voor Priesters en Diakens, vanuit de Commissie Honorering Priesters en Diakens                                                           door Nico Bulter

n Mw. Stolwijk-Vlek
Mw.mr. C.M.T. Stolwijk-Vlek
treedt terug als lid van het
Bisschoppelijk Scheidsgerecht.
Zij heeft sinds 1994 onafgebro-
ken deel uitgemaakt van het
Bisschoppelijk Scheidsgerecht
op aanwijzing van de Lande-
lijke Kommissie Rechtspositie,
het vertegenwoordigend or-
gaan van de pastoraal werk(st)-
ers in de R.K. Kerkprovincie.
De LKR gaat op zoek naar een
opvolg(st)er.

n Ton Meijers
Kerkrechtdeskundige Ton
Meijers, sinds 1999 lid van het
Bisschoppelijk Scheidsgerecht
op aanwijzing van de pastoraal
werk(st)ers, heeft zich op-
nieuw beschikbaar gesteld
voor een termijn van vijf jaar.

n Tekst Rechtspositie-
reglement

Veel leden zijn er niet op de
hoogte dat de actuele tekst van
het Rechtspositiereglement
voor de pastoraal werker
(RPW) te vinden is op onze
website. Zie daarom:
www.vpwinfo.nl onder
Rechtspositiereglement.

n Ariejan Kuin
Sinds kort is Ariejan Kuin (50)
als opvolger van Siem van
Diepen aangetreden als de
nieuwe vertegenwoordiger van
de VPW Nederland in de
Landelijke Kommissie Rechts-
positie. Hij is werkzaam als
pastoraal werker in de paro-
chies van Spanbroek en De
Weere. 

n Verzekering WGA-hiaat
Het Economencollege is actief
doende een regeling te treffen
waarbij alle werknemers in de
kerk verzekerd zijn inzake het
zogeheten WGA-hiaat.

n Pensioen en wachtgeld
Er is een regeling getroffen
waardoor de pensioenregeling
tijdens de wachtgeldperiode
wordt voortgezet (RPW art. 36).

n Pastoraal werk(st)er 
duurder?

In de vorige aflevering verge-
leek Cas van Beek de kosten
van een pastoraal werk(st)er
met die van de priester.
Conclusie: de priester is goed-
koper, maar bij nader inzien is
het verschil minder groot dan
men denkt. Zeker als men er
nog de aanvulling naast legt
die een oplettende lezer ons
gaf: in het overzicht zijn de op-
leidingskosten van de priester
niet meegenomen. Waar een
pastoraal werk(st)er studeert
op kosten van het rijk en in
meerdere gevallen geleend stu-
diegeld moet terugbetalen,
maken de meeste bisdommen
flinke kosten om de eigen
priesteropleiding te betalen
(hoewel er ook een aantal
priesterstudenten is dat 
studeert aan de theologische
faculteit wel of niet met een
beurs).

n AOW
De netto AOW van iemand die
alleen woont, is 70% van het
minimumloon. De netto AOW
van iemand die getrouwd is of
samenwoont, is 50% van het
minimumloon. Samen ont-

vangt men dan dus 100%. Is de
partner nog geen 65 jaar, dan
ontvangt men een extra bedrag
boven op de AOW (toeslag).
Deze ontvangt men tot de part-
ner 65 jaar wordt. Let wel, de
AOW-toeslag vervalt in 2015.
Wordt men 65 voor 1 januari
2015, dan ontvangt men de toe-
slag tot de partner 65 wordt.
Vanaf 1 januari 2015 ontvangt
men geen toeslag meer voor de
jongere partner. Dat heeft wel
degelijk gevolgen voor het in-
komen. Om te voorkomen dat
men tijdelijk minder inkom-
sten heeft is een goed advies
van een financieel deskundige
op zijn plaats. Actuele cijfers:
AOW alleenstaand met hef-
fingskorting netto €975,- en
zonder heffingskorting €812,-
Voor een alleenstaand ouder
respectievelijk €1.191,- en
€1.024,- Indien getrouwd of sa-
menwonend terwijl beiden 65+
zijn: per persoon respectieve-
lijk €680,- en €566,- Als part-
ner nog geen 65 is en men geen
toeslag ontvangt: respectieve-
lijk €680,- en €566,- Als part-
ner nog geen 65 is en men vol-
ledige toeslag ontvangt: res-
pectievelijk €1.237,- en €1.104,-
Zie: www.svb.nl.
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de pensioenuitkeringen moeten halveren.
Maar er was geen noodzaak voor drasti-
scher maatregelen.
Het bestuur heeft een commissie herstelplan

ingesteld, die sinds mei 2009 een advies
voorbereidt voor de korte, middellange en
lange termijn. Haar advies voor de korte
termijn is intussen al door het bestuur
overgenomen: verdere vermindering van
de premiereductie en halvering van de in-
dexatie over heel 2009.

4   Deelnemer in het fonds
Wat betekent het dan om deelnemer te
zijn in het PNB? Jaarlijks ontvangt men in
mei/juni een uniform pensioenoverzicht.
Daarin wordt voor jou berekend wat je aan
het begin van dat jaar hebt opgebouwd
(als je dan stopt met werken), wat je ver-
moedelijk zult opbouwen tot je pensioen-
datum (als je tot die datum doorgaat met
werken) en wat er in geval van overlijden is
opgebouwd voor je partner en nabestaan-
den.

Is het een degelijk fonds? Er is een hoge
mate van zekerheid, dat de opgebouwde
pensioenrechten vanaf de pensioendatum
ook worden uitgekeerd. Indexatie wordt
jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is
steeds voorwaardelijk.

Is het een duur fonds? Op dit moment is
door de jaarlijks vastgestelde korting de
premie nog relatief laag, maar dat blijft
niet zo. In de loop van de komende 3 jaar
zal de premiekorting verminderen, moge-
lijk zelfs verdwijnen. De vereiste premie
wordt berekend op basis van een vereist
vermogen dat nodig is om te zijner tijd

pensioen uit te keren. Er zal opnieuw wor-
den bekeken of de veronderstellingen bij
die berekening moeten worden herzien.
Voorlopig zijn de premies van het PNB
flink lager dan bij andere fondsen. Dit is
ook een belangrijk punt van de werkgever,

die 75% van de premie bijdraagt (het kerk-
bestuur betaalt voor priesters en diakens
100%).
Het PNB hanteert nu een eindloonregeling

(pensioenniveau wordt bepaald door het
laatst verdiende loon). Andere fondsen
kennen een middenloonregeling (pensioen-
niveau wordt bepaald door het gemiddeld
verdiende loon). De salarisopbouw van
pastoraal werkers is op dit moment zoda-
nig, dat het voor de vermogensopbouw
van het fonds weinig verschil zal uitmaken.
De priesters hebben een eigen honore-
ringsstelsel waarin ook de pensioenbijdra-
ge is geregeld, maar bij de pensioenuitke-
ring wordt uitgegaan van het salarisniveau
van de pastoraal werkers.

Pensioenleeftijd? Er is nog geen duide-
lijkheid over een wettelijke verhoging van
de pensioenleeftijd. Het is aannemelijk
dat het PNB – met inachtneming van het
benoemingenbeleid van de bisschoppen –

eventuele landelijke wijzigingen zullen 
volgen.

Inspraak? Door vertegenwoordiging en
participatie in het Advies- en Verantwoor-
dingsorgaan (5 zetels) en het bestuur 

kunnen deelnemers (2 zetels) hun invloed
laten gelden. Kandidaten vanuit de pasto-
raal werkers worden voorgedragen door de
landelijke LKR, die vanuit de priesters en
diakens door de priesterraad.

5   Pensioengerechtigde in het fonds
Het pensioenfonds zorgt ervoor dat een
deelnemer vanaf het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd ook werkelijk
krijgt uitgekeerd wat hij aan recht heeft
opgebouwd. Dat wordt door de pensioen-
administratie uitgevoerd. Maar behalve
ontvanger van pensioen heeft de deelne-
mer ook een plaats in het fondsbeleid. 
Dat beleid kent onder meer een jaarlijkse
afweging of en in hoeverre de vermogens-
positie van het fonds het mogelijk maakt
om de pensioenuitkeringen voor het dan
komende jaar te indexeren. In het bestuur
en in het AVO zijn 2 respectievelijk 5 zetels
speciaal bestemd voor gepensioneerden.
Het is dan ook een belangrijke zaak om
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Er is een hoop te doen over het
pensioen, meer dan in dit stukje kan
worden besproken. Maar het is goed
om te weten wat het PNB voor zijn
deelnemers (2 (3 en pensioengerechtig-
den doet. Voor meer specifieke en com-
plete informatie is de PNB-website een
geschikt adres: www.pnb.nl 

1   Pensioenstelsel
Het Nederlandse pensioenstelsel is uniek
in de wereld en daar sluit het PNB zich bij
aan.
Er wordt de laatste jaren gemorreld aan
het Nederlandse pensioenstelsel, omdat 
er volgens sommigen te weinig samenspel
is van pensioenfondsen met andere finan-
ciële instellingen en te weinig ruimte voor
andere vormen van oudedagsvoorziening.
Verder vereisen de enorme fondsvermogens
een transparant en bekwaam bestuur. 
Ook geeft de directe beheersinvloed van
ondernemingen op het pensioenfonds
problemen. De nieuwe pensioenwet heeft
daartoe voor de fondsen enerzijds nieuwe
regels opgesteld en anderzijds de moge-
lijkheid geschapen voor alternatieven.
Deze pensioenwet regelt veel over de 
interne organisatie van het fonds, de ver-
antwoording en het toezicht. De Neder-

landse Bank (DNB) is daarbij een veel-
eisende en strenge toezichthouder.
Het PNB-bestuur heeft de herziene statu-
ten voorgelegd aan DNB en daarop nog
geen reactie ontvangen. Deze statuten 
bevatten 4 artikelen, die nauw samen-
hangen met het eigen kerkelijk karakter
van het fonds. Dat neemt niet weg, dat 
het PNB voortgaat als wettig fonds te 
opereren.

2   Het PNB: beleid en organisatie
Het beleid van het PNB steunt sinds zijn
oprichting in 1973 op vier pijlers:
• Een gelijkwaardige oudedagsvoorziening

voor priesters, diakens en pastoraal 
werkers (concretisering van het solidari-
teitsbeginsel).

• Beheersing van de premie voor werk-
gevers en werknemers.

• Een behoudende beleggingsstrategie
• Zoveel als mogelijk aansluiten bij de

pensioenwet met inachtneming van de
onvervreemdbare eigenheid van de 
R.-K. kerkorde en het kerkelijk ambt.

Het PNB kent de volgende permanente 
organen: een bestuur met een voorbe-
reidende werkcommissie, een advies- en 
verantwoordingsorgaan (AVO), een intern

toezichtorgaan (ITO), een commissie 
voorlichting en communicatie (CVC) en
een beleggingscommissie (BC). 
Het bestuur wordt ondersteund door een
pensioenadviseur van AZL.

Het PNB heeft de pensioenadministratie
(werkgevers, deelnemers en pensioenge-
rechtigden registeren, premies innen en
pensioenen uitkeren, informatie verstrek-
ken en rechten berekenen) geheel uitbe-
steed aan AZL en het vermogensbeheer
(beleggen en beheren van het ingelegd
vermogen) aan ING. Deze uitbesteding is
dit jaar opnieuw vastgelegd in twee aparte
contracten met wederzijdse rechten en
plichten en controleerbare tarieven.

3   Crisis…
De nieuwe Pensioenwet is pas sinds 2007
van kracht en wordt al snel beproefd door
de beleggingscrisis van 2008 met dalende
dekkingsgraden, premiedruk en indexatie-
uitstel. Wat gebeurt er in deze situatie met
het PNB? Welnu, ook de dekkingsgraad
van het PNB daalt mee met de anderen,
maar door een defensieve strategie blijft
de daling beperkt. We hebben voor de eer-
ste helft van 2009 wel de premiekortingen
moeten verminderen en de indexatie voor

Pastores en pensioen(1

Niko Raaphorst, bestuurslid namens en vanuit de deelnemers i.c. de LKR.

‘In de loop van de komende drie jaar 

zal de korting op de premie 
mogelijk verdwijnen.’



“We hebben de afgelopen jaren een
professionaliseringsslag gemaakt. 
Nu moeten we een stap verder zetten
en ons concentreren op onze kern-
taak: mensen naar God brengen”.

De komende drie jaar (2010-2012) is
geestelijk leiderschap het centrale thema
van de VPW Nederland. Zo heeft het be-
stuur besloten in zijn vergadering van 17
september j.l. 
Dit thema wordt agendabepalend voor
de ledenvergaderingen en de studieda-
gen, zal gaan doorklinken in de mailings,
de bladen en de website, en vorm krijgen
in extra activiteiten en uitgaven.

Motief
Als beroepsvereniging van r.-k. pastores
hebben we vanaf de oprichting rond 1980
ingezet op de professionaliseringsstrate-
gie: dat de functie van parochiepastor
wordt uitgeoefend op basis van professi-
onele standaarden, op basis van een
adequate opleiding en permanente 

nascholing. We hebben ons sterk ge-
maakt voor allerlei vormen van deskun-
digheidsbevordering. We hebben een
onderzoek laten verrichten naar het 
feitelijk beroepsprofiel van de parochie-
pastor, en daarna toegewerkt aan het
door ons uitgegeven Beroepsprofiel
Parochiepastor. We hebben daarin 
beschreven welke taken door de paro-
chiepastor uitgevoerd dienen te worden
en welke competenties daarvoor vereist
zijn. Tegelijkertijd hebben we vanaf den 
beginne dit streven naar professionali-
sering in verbinding gebracht met spiri-
tualiteit, als onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Tijdens studiedagen, leden-
vergaderingen en in publicaties hebben

we eigenlijk constant aandacht besteed
aan wat ons bezielt, de adem van de
geest die ons leidt. Deze uitdrukkelijke
verbinding tussen professionaliteit en
spiritualiteit is ook uitstekend beschre-
ven in een hoofdstuk van de bisschoppe-
lijke beleidsnota “Meewerken in het pas-
toraat” (1999).
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Verdiepende laag
Op basis van gesprekken en intern overleg
is ons duidelijk geworden dat we na de
professionaliseringsslag in de afgelopen
jaren nu een stap verder moeten zetten;
dat we er als het ware nog een verdiepen-
de laag onder moeten aanbrengen, die di-
rect voortkomt uit de hartslag van onze
functie, namelijk: mensen naar God bren-
gen. Als pastores kijken we vanuit een be-
paald perspectief: we proberen zelf een
bezield pastor te zijn die leeft in verbin-
ding met God, en van daaruit is het onze
taak om mensen naar God te brengen.
Onze specifieke en professionele taak is
het om geestelijk leiding te geven aan de
geloofsgemeenschap. De geestelijk leider
valt niet samen met het management,
maar heeft alles in zich van herderschap,
oriëntatie bieden, de weg wijzen.

Vaardigheden
In processen van kerkopbouw en reorga-
nisatie – en daar zitten we midden in – is
het wezenlijk dat de pastor wordt aange-
sproken op zijn pastorale en spirituele
competenties. Hij verliest zich niet in 
management, in functioneel leiding geven
of sociaal leiderschap, maar vervult temid-
den van deze processen de rol van een be-
zielend leider: het ontsluiten van de bron-
nen in mensen en het kapitaal van onze
geloofstraditie, en mensen helpen bij het
vinden van richting en koers (onderschei-
ding der geesten). 

Twee thema’s
In het project is allereerst aandacht voor
de pastor zelf: de pastor is een spiritueel
iemand die voortdurend de verbinding met
God opzoekt en zich wil laten leiden door

de Geest. In het ‘ambt’ krijgt de pastor
deze spiritualiteit als het ware aangereikt.
Het tweede thema is de pastor als mysta-
goog: mensen inwijden in het geheim en
het mysterie van Gods aanwezigheid in
ons midden. De pastor is – om met Gerard
Groener te spreken – een mystagogisch 
arrangeur, die de ‘kunst van het inwijden’
verstaat. 
Met de twee fundamentele bijdragen van
Aad de Jong en Willem Putman tijdens de
ALV van 4 juni j.l. hebben we eigenlijk al
een eerste stap gezet in dit nieuwe project. 

s

Geestelijk leiderschap

Nico Bulter

‘...de adem van de Geest 

die ons bezielt en leidt...’

verbanden waarin gepensioneerden zijn
verenigd, te stimuleren als achterban van
aanwas voor deze vertegenwoordiging.

6   Wat er komt…
In november 2009 vergadert het bestuur
over voorstellen van de commissie herstel-
kracht over de middellange (tot 2011) ter-
mijn. En na advies van het AVO zal het be-
stuur besluiten nemen. Deze besluiten zul-
len zo snel als mogelijk via een nieuwsbrief
aan de deelnemers en pensioengerechtig-
heden worden meegedeeld.

s

Noten 

(1 het PNB kent ook een zogenaamd reglement II,

waarin de pensioenen van huishoudsters wor-

den beheerd. Deze groep deelnemers laat ik

hier buiten beschouwing.

(2 het PNB kent alleen deelnemers die door een

benoeming van de bisschop in het pastoraat

werkzaam zijn of waren. Voor andere functies

kan men deelnemen in andere pensioenfond-

sen zoals PGGM of ABP.

(3 bij het aanduiden van personen bedoelen we

zowel vrouwen als mannen; omwille van de

leesbaarheid wordt steeds de mannelijke vorm

gebruikt.

Vervolg van pagina 19

Tijdstip opzegging lidmaatschap 
(indien van toepassing)

Ter herinnering een regel inzake de
opzegging van het lidmaatschap: 
dit dient te geschieden vóór 1 novem-
ber van enig jaar. 
Indien men opzegt tussen 1 november
en 1 januari, blijft men het daarop 
volgende kalenderjaar nog lid en is
dan dus contributie verschuldigd.
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n Veertig jaar pastoraal 
werk(st)er

Een redactie onder het voorzit-
terschap van Ton Beugelsdijk
gaat aan de slag om een boek-
uitgave te publiceren onder de
werktitel Veertig jaar pastoraal
werk(st)er. De overige redactie-
leden zijn Mirjam Dirkx, Wil-
lem Putman, Niko Raaphorst,
Jan Verbruggen en Nico Bulter
(eindredacteur). Het boek
wordt gepresenteerd tijdens de
Algemene Ledenvergadering
op donderdag 3 juni 2010.

n Beroepscode
De tekst van onze Beroepscode
dateert uit het jaar 2001. Bij
aanvang was het bedoeling dat
de tekst om de drie jaar ver-
nieuwd zou worden. Intussen
zijn we een aantal jaren verder,

zijn er nieuwe ontwikkelingen,
en is er bijvoorbeeld een nieu-
we tekst van de Gedragsregels in
de Bond van Nederlandse Predi-
kanten (ziewww.predikanten.nl).
Een werkgroep gaat aan de
slag om een nieuwe versie van
onze Beroepscode op te stellen.
Deze wordt gepresenteerd tij-
dens de Algemene Ledenverga-
dering op 3 juni 2010.  Sugges-
ties zijn van harte welkom.

n Geestelijk Leiderschap
Het bestuur heeft met het oog
op de functieontwikkeling in
het parochiepastoraat besloten
tot een driejarig project onder
de titel Geestelijk Leiderschap:
de pastor als geestelijk leider
in de actuele context van kerk
en samenleving. Daarin zal al-
lereerst aandacht zijn voor de

persoonlijke vorming en 
spirituele groei van de pastor.
Vervolgens staat de kunst van
het inwijden van de ander – 
de pastor als ‘mystagogisch 
arrangeur’ – centraal. Het 
project wordt de komende
jaren bepalend voor de agenda
in de zeven VPW-en en voor-
ziet in een serie van bijeen-
komsten en enkele uitgaven.

n Werkgroep 
Dominicusberaad

Een werkgroep met onder
meer onze oud-voorzitter
Gerard Zuidberg, opgericht
naar aanleiding van het sym-
posium Kerk&Ambt op 10 no-
vember 2007, wil het netwerk
tussen geloofsgemeenschap-
pen versterken  en aandacht
hebben voor de signalen van

nieuwe vormen van religiosi-
teit. Men streeft naar de aan-
stelling van een coördinator.

n Gift
De VPW Nederland is door de
Belastingdienst aangemerkt
als een ANBI. Een gift aan de
VPW Nederland is voor de
gever aftrekbaar. De jaarlijkse
contributie is geen gift en niet
aftrekbaar. Het komt regelma-
tig voor dat een lid meer over-
maakt dan de vereiste contri-
butie. Dat meerbedrag is wel
een gift en is op grond daarvan
aftrekbaar.

n Scholing bestuurders
Er komt een scholingstraject
voor nieuwe of aankomende
bestuursleden in de diocesane
VPW-en. Deel gaan nemen aan
het bestuurswerk nodigt uit
om de deskundigheid, noodza-
kelijk voor de rol van bestuur-
der, zich eigen te maken. 

Diocesane VPW-en

n VPW Breda
Bestuurlijk gezien, bevindt
de VPW Breda zich mo-
menteel in zwaar weer. De
functie van secretaris is al
langere tijd vacant en bin-
nenkort zal ook de voorzit-
ter stoppen. Het is niet
eenvoudig een nieuwe

voorzitter te vinden.Wij wan-
hopen echter niet.
In het nieuwe werkjaar wil de
VPW aandacht besteden aan de
veranderingen die het nieuwe
beleid van de bisschop met
zich meebrengen: grotere re-
gio’s, meer teamwork, moge-
lijk vermindering van vierin-
gen. Het is daarbij van belang
dat onze leden geïnspireerd

blijven, het werk met plezier
kunnen blijven doen en niet
uitgeput raken. Met het oog
daarop hield Anke Bisschops
een inleiding tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van 22
september j.l. (Lia Epskamp).

n VPW Utrecht
We namen afscheid van Hans
Harmsen en Ivan Kantoci en

begroetten Aad van Dijk als
vice-voorzitter in het bestuur.
Het bestuur gaat inventarise-
ren of de nieuwe benoemin-
genprocedure goed verloopt.
Binnenkort zal het document
verschijnen “Waar gaan we
voor, waar staan we voor?” dat
door enkele leden samen met
het bestuur is voorbereid. Het
wil een bijdrage leveren aan de

n Exitformulieren
Een analyse van 68 exitformu-
lieren laat zien dat de vertrek-
kende leden een positief oor-
deel vellen over het werk van
de landelijke en de diocesane
VPW. De meeste leden zeggen
op vanwege ouderdom of con-
centratie op het lidmaatschap
van de VGVZ. De hoogte van de
contributie wordt niet als af-

zonderlijk motief genoemd.
Enkele leden zijn bij vertrek
niet tevreden of teleurgesteld.
Het beste bindmiddel met de
leden is VPWinfo en de dioce-
sane bladen: zij worden heel
goed gelezen.
Ledenvergaderingen worden af
en toe bezocht. Er is inmiddels
een kleine groep die de website
www.vpwinfo.nl raadpleegt.

Dat de VPW staat voor de pro-
fessionalisering van het pasto-
raat en voor de behartiging
van de belangen, dat wordt
volledig onderschreven.

n Pastoraat en Populisme
Een conferentie “uit zorg om
de ziel van een verscheurd
volk” voor pastores en predi-
kanten, georganiseerd door

het IKON pastoraat in samen-
werking met VolZin. 
Met Jos de Beus, Herman
Meijer, Wietske Verkuijl en
Titus Schlatmann. 
Vrijdag 13 november, Regen-
boogkerk, Hilversum.
www.ikonpastoraat.nl. 
Email: pastoraat@ikon.nl. 
Telefoon: 035 621 55 55.
n

gedachtevorming over de (ge-
loofs-)grond waar we op staan
en wat ons als pastoraal wer-
kenden nu te doen staat. 
(Annemarieke Hollanders).

n VPW Haarlem–
Amsterdam

Op 9 september kwam het be-
stuur weer voor het eerst na de
vakantieperiode bij elkaar. Er
was veel ontvangen post. Twee
berichten van overlijden: Evert
Hammann, lid vanaf het eerste
uur, en Hanneke Idema,
slechts 51 jaar oud en pas sinds
1 januari 2008 werkzaam in het
pastoraat. 
Het bisdom heeft een brief
doen uitgaan over het ver-
plichtende karakter van alle re-
gelingen en documenten die
betrekking hebben op liturgie.
Een diocesane commissie zal
in gesprek gaan met de regio’s
over de naleving. Er is een
grote kloof tussen de visie van

de beleidsorganen en de dage-
lijkse praktijk in de parochies.
Ons document ‘Meewerken aan
het dienstwerk van Christus’
begint een definitieve vorm te
krijgen. Het zal voor de ko-
mende ALV van de VPW
Haarlem-Amsterdam in de
Nieuwsbrief gepubliceerd wor-
den en op de ALV van 10 okto-
ber wordt het becommentari-
eerd door een referent en core-
ferent. We hopen verder op
een levendige discussie en een
hart onder de riem voor de
werkers in het pastoraat. 
(Jan Verbruggen)

n VPW Den Bosch
Tijdens de ledenvergadering
van 9 juli j.l. sprak voorzitter
Niels Morpey met de leden
over het nieuwe beleidsplan
van de bisschop. Hij vertelde
vanuit zijn ervaringen als
teamleider van het parochie-
verband Veluwezoom, waar

parochies al langer samenwer-
ken. In den Bosch is het proces
net begonnen. De 24 dekenaten
zijn teruggebracht tot 12. In
acht dekenaten zijn inmiddels
parochies aangewezen, die één
parochie dienen te worden en
een voortrekkersrol gaan ver-
vullen voor de andere. 
Het driejaren thema “Omzien
naar elkaar” krijgt vorm in de
algemene ledenvergaderingen
en de cursus “Teamvaardig-
heden”. Deze cursus van vier
dagen wordt gegeven door
Anke Bisschops. Leden kunnen
zich vanaf nu aanmelden.
Tijdens de ledenvergadering
van 15 oktober houdt Nico
Bulter een inleiding over de
pastor als geestelijk leider.

n VPW Groningen– 
Leeuwarden

Op de ALV van 22 september
2009 hield Prof. Jozef Wissink,
praktisch theoloog, een inlei-

ding over pastoraal leider-
schap in een zich veranderen-
de setting. Aansluitend vond
een gesprek met de aanwezi-
gen plaats.
Behalve de vaste agendapunten
kwamen aan de orde het voor-
stel van meerdaagse studieda-
gen over “tijd, conflict en lei-
derschap”, inhoudelijk voor te
bereiden door de VPW, en een
studiedag over Eucharistie op
29 oktober a.s., georganiseerd
door het bisdom. De uitkomst
van de bespreking hiervan met
de leden neemt het bestuur
mee naar het protocollair ge-
sprek met de bisdomstaf op 6
november a.s.
Sinds mei j.l. vergadert het be-
stuur, dat drie vrouwen en drie
mannen telt, weer voltallig.
Van voornoemde bijeenkom-
sten zal een kort verslag op de
website worden geplaatst.
(Jan Langelaan).

n

Nieuws uit de VPW-en
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de nodige hoofdbrekens gekost. Tenslotte kwa-

men we tot de conclusie, dat de volgende drie

punten daarbij doorslaggevend zijn en van bij-

zonder belang waren voor ons onderzoek. 

• Ten eerste is inspiratie een vorm van geeste-

lijke veroorzaking en daarom niet te plannen.

Van inspiratie kan slechts sprake zijn als er een

veroorzaker is (de inspiratiebron) en een ge-

volg (het inspiratie-effect). Dé katholieke of

christelijke of bijbels inspiratie bestaat dus

nooit op zich, maar is altijd een veroorzakende

invloed van een bron op iemand (-s geest). En

omdat dit geen oorzaak-gevolg-relatie is, die

wetmatigheden volgt zoals in de natuur, is in-

spiratie in strikte zin onvoorspelbaar en niet te

plannen. Dat is op zich al belangrijk, zeker in

verband met onderzoek. Er zijn dan namelijk

hooguit planbare regelmatigheden te ontdek-

ken in verband met inspiratie, maar nooit wet-

matigheden in natuurwetenschappelijke zin. 

• Daar komt een tweede punt bij. Inspireren is

een activiteit, waarvoor ook geen regels be-

staan, omdat mogelijk inspirerende handelin-

gen bij de ene mens wel een inspirerend effect

kan hebben terwijl het bij anderen helemaal

niet inspirerend werkt. In dat opzicht lijkt in-

spireren op andere zogeheten perlocutionaire

handelingen zoals iemand overtuigen, iemand

troosten of iemand blij maken. Dat zijn geen il-

locutionaire handelingen zoals vragen, beloven

of groeten, waarvan het slagen slechts afhangt

van het volgen van regels, die er nu eenmaal

voor gelden. Maar of iemand overtuigd, ge-

troost of blij gemaakt wordt door (per-) wat an-

deren in woorden (illocutionair) beloven, vra-

gen of doen hangt in belangrijke mate tevens

af van diens voorgeschiedenis, vooroordelen,

stemming etc. Dat geldt ook voor inspiratie.

Inspireren is een perlocutionaire communica-

tieve handeling, geen illocutionaire. Dat is een

belangrijk punt, als het gaat om de inspiratie,

die van katholieke scholen uit kan gaan of vol-

gens sommigen uit moet gaan. Die is namelijk

niet alleen onvoorspelbaar en niet te plannen,

maar er bestaan ook geen regels voor die je

maar hoeft te volgen om te inspireren.

Inspiratie is zeer persoonlijk, niet alleen wat

betreft de inspiratiebron, maar vooral ook wat

betreft het inspiratie-effect. Dat geldt dus ook

niet alleen voor katholieke scholen, maar ook

voor inspirerend leiderschap van pastores. 

• Er is evenwel nog een derde punt van groot

belang voor inspiratie als zodanig en voor het

onderzoek daarnaar. Dat is het gegeven, dat in-

spiratie de motivatie inhoudt om op een soort-

gelijke manier te handelen als waartoe de in-

spiratiebron een richtlijn biedt, en wel door de

excellentie, die in de bron ervaren wordt. In die

zin is inspiratie dus altijd een normatieve notie.

Het richt het handelen en is er een drijfveer

voor vanwege de uitmuntende eigenschappen,

die men waarneemt in de inspiratiebron en die

men wil navolgen, zij het op eigen wijze. 

Als mensen nu inspiratie in deze zin toe-

schrijven aan katholieke scholen (of aan pasto-

res) wat doen ze dan precies? Wat houdt toe-

schrijven eigenlijk in? Het lijkt misschien spij-

kers op laag water zoeken om daar bijzondere

aandacht aan te besteden. Toch leek het ons

nodig om dat vooraf goed vast te stellen. Vaak

wordt toeschrijven namelijk ten onrechte opge-

vat als aanduiden van iets op een bepaalde ma-

nier of als aanduiden van iets bepaalds, name-

lijk van een abstract begrip. Volgens die opvat-

ting zou bijvoorbeeld in de uitspraak ‘Jan heeft

kanker’ met de naam ‘Jan’ een concreet per-

soon aangeduid worden en zou de toeschrij-

ving ‘heeft kanker’ de aanduiding zijn van een

bepaalde ziekte. Zo zou in de uitspraak ‘katho-

lieke scholen inspireren’ de soortnaam ‘katho-

lieke scholen’ een bepaalde groep onderwijsin-

stellingen aanduiden. En de toeschrijving ‘in-

spireren’ zou dan de aanduiding zijn van een

bepaalde oorzaak-gevolg-relatie. Dat is echter

een misvatting. Toeschrijvingen zijn geen aan-

duidingen. Met aanduidingen zoals (soort-)

namen geef je te kennen over wie of wat je iets

wil zeggen, beweren, vragen etc. Maar met toe-

schrijvingen druk je uit, wat je over die per-

soon, dat ding of dat object wil beweren, vra-

gen etc. Een aanduiding deugt (heeft beteke-

nis) als die persoon of dat object bestaat in de

werkelijkheid of in de fantasie van mensen. Zo

hebben de woorden ‘katholieke scholen’ of

‘pastores’ in de bewering ‘katholieke scholen

en pastores (moeten) inspireren’ alleen maar

betekenis als er zulk soort onderwijsinstellin-

gen en functionarissen bestaan. De toeschrij-

ving dat ze inspireren of moeten inspireren

duidt echter geen bestaande werkelijkheid aan,

zelfs geen fictief bestaande, maar roept slechts

de vraag op of het waar is of niet, c.q. of het

waar moet zijn of niet. Dat hield een belangrij-

ke restrictie in voor ons onderzoek. Daarom

hebben we namelijk niet onderzocht of katho-

lieke scholen daadwerkelijk de leerlingen inspi-

reren, maar of en hoe ze dat doen en zouden

moeten doen volgens betrokken ouders, leer-

lingen en leraren. In die zin hebben we niet de

werkelijkheid, die aan inspiratie of aan de toe-

schrijving van inspiratie beantwoordt, onder-

zocht, maar de toeschrijving als zodanig. De

vraag was niet of leraren en bepaalde activitei-

ten op katholieke scholen werkelijk de leerlin-

gen inspireren, maar of en hoe dat gebeurt vol-

gens de direct betrokkenen.

Daarbij hebben we tevens willen nagaan in

hoeverre die toeschrijving van inspiratie ge-

beurt onder invloed van secularisatie, moderni-

sering en individualisering. Dat leken ons de

drie meest relevante context-factoren daarvoor.

De verwereldlijking van zingeving in onze cul-

tuur zou namelijk wel eens tot gevolg kunnen

hebben, dat veel mensen die inspiratie weinig

of geen religieuze inhoud meer geven. De mo-

dernisering van betekenis houdt in, dat men-

sen gebeurtenissen en situaties vooral beoor-

delen op hun waarde voor nu en bijvoorbeeld

niet of veel minder verstaan in het licht van lan-

ger lopende historische processen, dus noch in

het licht van verleden en traditie, noch met het

oog op toekomst (-verwachting en -planning).

Dat leidt er wellicht toe, dat men mogelijke in-

spiratiebronnen minder geneigd is te zoeken in
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De afgelopen jaren hebben we in Nijmegen

een grootschalig empirisch onderzoek uit-

gevoerd naar de inspiratie, die op katholieke

scholen uitgaat van de leraren en van be-

paalde school-activiteiten, althans volgens

direct betrokken ouders, leerlingen en lera-

ren. Het wetenschappelijke verslag daarvan

is een half jaar geleden in boekvorm gepu-

bliceerd bij Damon onder de titel ‘Inspireren

tot participatie. Onderzoek naar inspireren-

de activiteiten en leraren op katholieke

scholen.’ Nu is een school geen kerk en zijn

leraren geen pastores. Toch leek het de or-

ganisatoren van deze algemene ledenver-

gadering van de V.P.W. terecht interessant

om er het inhoudelijke deel van deze dag

aan te besteden vanuit de vraag wat ook

pastores zouden kunnen hebben aan de 

onderzoeksresultaten als het gaat om 

inspirerend leiderschap. Daarvoor zal ik

eerst nader toelichten wat het onderzoek 

als zodanig inhield. Vervolgens geef ik een

korte reflectie op enkele hoofdpunten van

het onderzoek om tenslotte ga ik iets nader

in op de mogelijke relevantie van dit onder-

zoek voor pastores.

Het onderzoek als zodanig

Aanleiding en opzet

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de

Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) ter

gelegenheid van haar 40-jarig jubileum. En de

aanleiding tot de themakeuze was het gegeven,

dat men de laatste tijd de katholiciteit van ka-

tholieke scholen steeds uitdrukkelijker zoekt in

de inspiratie die er in doorwerkt of althans ge-

acht wordt in door te werken. Men wilde wel

eens preciezer laten nagaan in hoeverre dat

werkelijk (nog) het geval is in Nederland. Bij de

nadere toespitsing van die kwestie hebben we

er niet voor gekozen om het onderzoek te rich-

ten op de vraag of katholieke inspiratie-bron-

nen nog voldoende aan bod komen op katho-

lieke scholen, maar of, c.q. in hoeverre bepaal-

de school-activiteiten, docenten en symbolen

op die scholen feitelijk een inspirerend effect

hebben op de leerlingen en waar dat mogelijk

nog meer door beïnvloed wordt. Daarbij vroe-

gen we ons af of vraag en aanbod op dit punt

(nog) voldoende op elkaar aansluiten. Bij de

uitwerking van die vraag beschouwden we de

ouders (althans in het primair onderwijs) en

leerlingen zelf (althans in het secundair onder-

wijs) als de vragers en de leraren als de aanbie-

ders. Daarom besloten we een vragenlijston-

derzoek te doen bij vier doelgroepen, namelijk

de ouders (1) en leerkrachten (2) van katholie-

ke basisscholen en de leerlingen (3) en leraren

(4) van katholieke scholen voor voortgezet on-

derwijs. En in die vragenlijsten wilden we niet

alleen vragen wat volgens hen feitelijk inspire-

rend werkte, maar ook wat zij wenselijk vonden

op het punt van inspiratie. 

Theoretisch kader

Nu is inspiratie een lastige notie. Het wordt te

pas en te onpas gebruikt zonder dat precies

duidelijk is wat men er mee bedoelt. Als je ech-

ter empirisch onderzoek wil doen, waarin dit

begrip centraal staat, moet je wel zorgvuldig

bepalen wat je er onder verstaat. Dat heeft ons
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Inleiding gehouden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VPW Nederland op 4 juni 2009,

door dr. Aad de Jong, emeritus bijzonder hoogleraar met betrekking tot het katholiek onderwijs

en tevens hoofddocent voor pastoraaltheologie aan de theologische faculteit Radbouduniversiteit

Nijmegen.

Inspireren tot 
participatie
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waarin de gerichtheid op participatie centraal

staat. Deze keuze voor een participatiegerichte

koers van het katholiek onderwijs is in belang-

rijke mate ingegeven door de wenselijkheid om

een aantal valse dilemma’s te overwinnen, die

ons inziens vooral voortkomen uit enerzijds een

sterke particularisering en anderzijds een ver-

stokte totalisering van de katholiciteit van 

katholieke scholen. 

Gerichtheid op participatie

Wat bedoelen we in dit verband met gericht-

heid op participatie? Ten eerste heeft dat zowel

een actieve kant (deelnemen en een bijdrage

leveren aan een groter geheel) als een receptie-

ve of ontvangende kant (deel krijgen en een

particulier deel ontvangen van een groter ge-

heel). Bovendien zijn aan participatie naar

beide kanten drie dimensies te onderscheiden,

namelijk een sociale, een historische en een re-

ligieuze dimensie. Onder de sociale dimensie

van participatie verstaan we de deelname van

individuen aan grotere sociale verbanden zoals

een gezin, een school, een bedrijf, een kerk

etc. Met de historische dimensie bedoelen we

de participatie nu in de actualiteit aan langer

lopende historische processen zoals de ontwik-

keling van de westerse cultuur of de christelijke

traditie. En de religieuze dimensie van partici-

patie betreft de deelname in deze wereld aan

wat in de tweede Petrus-brief het goddelijk

leven of de goddelijke natuur genoemd wordt.

(2 Petr. 1, 4).

De gerichtheid op de eerste, namelijk sociale

dimensie van participatie kan enerzijds helpen

om de neiging te voorkomen of zo nodig te

overwinnen om collectieve geloofsovertuigin-

gen, -ervaringen, -wensen, -bedoelingen en ac-

tiviteiten van individuele katholieken te herlei-

den tot de optelsom van (eventueel gelijke of

gemeenschappelijke maar toch slechts) parti-

culiere activiteiten, bedoelingen, wensen, erva-

ringen en overtuigingen. Anderzijds biedt het

tegenwicht tegen totaliseringstendenzen die

juist bestaan in de neiging om de particuliere

bijdrage aan groepsactiviteiten of de particulie-

re deelname aan geloofsovertuigingen, die de

gemeenschap van kerk, maatschappij, school

en gezin betreffen, te herleiden tot wat men als

gemeenschap, groep of team gelooft of wil

doen, waarbij dat particuliere deel volledig af-

hankelijk wordt van en ondergeschikt aan het

sociale geheel of collectief. Dat is namelijk col-

lectivering en als zodanig de sociale dimensie

van totalisering. Katholieken hebben die nei-

ging soms sterk, omdat de gemeenschapsideo-

logie bij katholieken nu eenmaal een belangrij-

ke plaats inneemt in heel hun instelling, onder

andere vanwege een meer collectivistische en

hiërarchische traditie op ecclesiologisch vlak. 

De tweede, namelijk historische dimensie van

participatie is van belang om precies de histori-

sche dimensie van zowel particularisering als

totalisering te bestrijden. Onder particularise-

ring in historische zin verstaan we dan de nei-

ging om onze bijdrage nu aan het geheel van

de geschiedenis te herleiden tot de optelsom

van afzonderlijke gebeurtenissen in verleden,

heden en toekomst. Die neiging is bijvoorbeeld

goed te herkennen in die benaderingen van ka-

tholiciteit, waarin men slechts waarde hecht

aan de hedendaagse en eigentijdse relevantie

van Bijbel en katholieke traditie. En met totali-

sering in historische zin bedoelen we dan de

tegenovergestelde tendens, namelijk om juist

alle actuele gebeurtenissen in een bepaalde

tijd slechts te zien als min of meer toevallige

instanties van het eeuwig gelijkblijvende ge-

heel van waarheden; of in de neiging om elke

verandering als verlies te beschouwen. Het zit

ook in de reductie van herhaalbaarheid van re-

gels op steeds andere wijze tot permanentie

van wat erdoor geregeld wordt, zoals in funda-

mentalistische en behoudzuchtige benaderin-

gen van katholiciteit en katholieke traditie.

En last but not least hebben particularisering

en totalisering ook een religieuze dimensie.

Particularisering in religieuze zin bestaat in de

reductie van heel onze geschiedenis met God

tot (een deel van) onze wereldse werkelijkheid,

bijvoorbeeld als men spreekt over het religieu-

ze domein van onze werkelijkheid of als men

God beschouwt als gatenvuller in onze wereld.

De totaliserende tegenhanger is bijvoorbeeld

theologisch herkenbaar in vormen van panthe-

ïsme en panentheïsme. Beide tendensen zijn

reductief of minstens eenzijdig en doen geen

recht aan de bijdrage van delen aan grotere ge-

helen en aan de deelname daaraan in receptie-

ve zin. Een participatiegerichte benadering

probeert dat wel te doen en probeert particu-

liere gerichtheden van individuele mensen nu

in deze wereld niet alleen volledig serieus te

nemen, maar ook te zien als middelen tot of

gevolgen van gerichtheden op (steeds) grotere

gehelen van sociale verbanden in onze langere

geschiedenis met God. Daarbij gaat het uiter-

aard niet om participatie als een planbaar doel

van opvoeding en onderwijs, maar slechts als

een wenselijke doeloriëntatie, dus als dat punt,

waar de concrete, operationele doelen (mede)

op gericht worden. In verband met inspiratie is

dat een belangrijk punt, omdat inspiratie im-

mers niet verloopt volgens wetmatigheden en

regels, zoals we boven al hebben aangegeven.

Zin om te participeren stimuleren

Wat men in dat licht nu op scholen kan probe-

ren is de zin stimuleren om als individu hier en

nu in deze wereld zowel in actieve als in recep-

tieve zin te participeren aan die gezamenlijke

geschiedenis met God. En precies voor dat ac-

cent op zingeving en zinvinding ligt een goed

aanknopingspunt in de bevindingen van ons

onderzoek. Daar bleek immers, dat juist uit-

drukkelijke zingeving zoveel inspirerend effect

bleek te hebben.

Uiteraard is dan wel de vraag wat zin in dit ver-

band betekent. Hier gaan we er in elk geval van

uit, dat zin niet hetzelfde is als betekenis. Die

twee worden vaak ten onrechte vereenzelvigd.

Want betekenis is niets anders dan de psychi-

sche representatie in het hoofd van mensen

de (katholieke) traditie uit een verder verleden

(bijvoorbeeld heiligen van vroeger) en dat men

de inspiratie-effecten niet zozeer pleegt te zoe-

ken in veranderde invullingen van christelijk

leven en katholiciteit (bijvoorbeeld van scho-

len). Als derde factor zou ook de hedendaagse

individualisering van waarheid en succes wel

eens zeer grote invloed kunnen uitoefenen op

de toeschrijving van inspiratie aan katholieke

scholen. Dat geldt vooral voor de zogeheten

deïnstitutionalisering, die daarmee gepaard

gaat. Naarmate mensen minder waarde hech-

ten aan en vertrouwen hebben in instituties en

meer letten op het slagen van particuliere stre-

vingen of op de waarheid van persoonlijke

overtuigingen hebben ze waarschijnlijk minder

oog voor collectief (bijvoorbeeld kerkelijk)

goedgekeurde, erkende of geprefereerde inspi-

ratiebronnen en zullen ze eerder kijken naar

zeer persoonlijke inspiratie-effecten. 

Uitvoering en resultaten

Om hier langs meer empirische weg achter te

komen hebben we een vragenlijst samenge-

steld, waarin voor al die punten een aantal in-

dicatieve vragen zijn gesteld. Deze lijst is in het

voorjaar van 2006 voorgelegd aan 1179 respon-

denten. Hiervan bleek 34% man en 66% vrouw.

De jongste respondent was 13 jaar en de oud-

ste 63, de gemiddelde leeftijd was 33 jaar. Van

de respondenten beschrijft 57% zichzelf als ka-

tholiek, 4% geeft aan te behoren tot één van de

protestantse kerken, 3% zegt islamitisch te

zijn, 31% geeft niet aan zich tot een enkele ker-

kelijke gezindte te rekenen, en 5% rekent zich

tot een andere religie (zoals hindoeïsme, boed-

dhisme of anderszins). De respondenten voor

het basisonderwijs waren afkomstig van 39 ba-

sisscholen verspreid over heel Nederland. Het

totaal aantal respondenten voor het basison-

derwijs bedroeg 581 personen, waarvan 307

ouder zijn van een kind in groep 5 en 274 als

leerkracht werken. In beide groepen is de

meerderheid vrouw; van de ouders 87%, van de

leerkrachten 80%. De gemiddelde leeftijd van

ouders en leerkrachten is respectievelijk 40 en

43 jaar. De respondenten voor het voortgezet

onderwijs zijn afkomstig van 12 verschillende

scholen door heel Nederland. Beide groepen

respondenten in het voortgezet onderwijs be-

staan samen uit 598 personen, waarvan 432

leerlingen en 166 docenten. Van de leerlingen

is 48% man en 52% vrouw, bij de docenten is

57% man en 43% vrouw. De gemiddelde leef-

tijd van leerlingen en docenten is respectieve-

lijk 16 en 46 jaar. Verder is opmerkelijk, dat

38% van de leerlingen in deze katholieke scho-

len voor voortgezet onderwijs van zichzelf zeg-

gen, dat ze ‘katholiek’zijn.

Als we nu kijken naar de activiteiten op school,

die de respondenten inspirerend achten blijkt

het volgende. Het hoogst scoren vieringen en

gebed. Met uitzondering van kerstvieringen

vind men ook dat de genoemde vieringen

(pasen, suikerfeest, vieringen van niet-christe-

lijke godsdiensten, dagopeningen, jaaropenin-

gen en vieringen bij overlijden) meer plaats

zouden mogen vinden dan feitelijk gebeurt.

Dat geldt eveneens voor vormen van gebed.

Ook de behandeling van maatschappelijke en

ethische onderwerpen vindt men in het alge-

meen wel inspirerend. Dat geldt het meest voor

discriminatie en (zinloos) geweld en minder

voor bijvoorbeeld vasten. Maar ‘christelijke tra-

dities’ in het algemeen scoort toch nog vrij

hoog. Hier blijken overigens feiten en wensen

aardig parallel te lopen. Ook kunst, cultuur,

sport en reizen doen het goed als het om inspi-

rerende schoolactiviteiten gaat. Maar veel min-

der is dat het geval bij de behandeling van bij-

belteksten. Daarbij is het wel opmerkelijk, dat

mensen, die de band tussen school en kerk van

groot belang vinden, ook de aandacht voor bij-

belteksten zeer wenselijk achten.

Als het nu gaat om de vraag wat leraren inspi-

rerend maakt voor de leerlingen en waartoe ze

dan inspireren blijkt vooral het volgende. Het

meest inspireren leraren door hun vakinhoude-

lijke en pedagogisch-didactische kwaliteiten.

Leraren die gewoon goed les geven kunnen dus

het meest inspireren. Leerkrachten die leerlin-

gen laten delen in hun vakinhoudelijke kennis

blijken hen vooral uit te nodigen tot het ver-

werven van meer kennis en inzicht. Daarnaast

hebben we geconstateerd dat leerkrachten die

aandacht hebben voor vooral zwakke leerlin-

gen alle leerlingen uitdagen om zowel sociale

deugden als spiritualiteit en transcendentie te

ontwikkelen.

Ten slotte is vastgesteld dat leraren die zinge-

ving ter sprake brengen, leerlingen niet alleen

aanzetten om spiritualiteit en transcendentie,

maar ook sociale deugden, en kennis en inzicht

te ontwikkelen. Anders gezegd blijken leraren

die leerlingen laten delen in hun kijk op de zin

van het leven, deze leerlingen aan te kunnen

zetten om diverse, dus ook andere (bijvoor-

beeld sociale) kwaliteiten te ontwikkelen. 

Een derde groep bevindingen betreft het vak

godsdienst/levensbeschouwing. De meeste res-

pondenten vinden, dat dit vak niet alleen een

informerend karakter moet hebben, maar ook

uitdrukkelijk vorming moet beogen. En dit vor-

mende karakter kwalificeren zij inhoudelijk

door zowel een christelijk als een multireligieus

perspectief. Het is opvallend, dat men dat

christelijke en multireligieuze perspectief niet

tegen elkaar laat uitspelen, maar juist wil laten

samengaan. Betrokkenen vinden blijkbaar

vooral die invulling van het vak godsdienst/le-

vensbeschouwing die leerlingen de mogelijk-

heid biedt ervaringen en situaties te leren be-

grijpen vanuit verschillende religies wenselijk.

Wel vinden ze dat de eigen levensbeschouwelij-

ke overtuiging deze vorming sterk bevordert. 

Reflectie op het onderzoek 

Wat kunnen deze bevindingen nu betekenen

en hoe zijn ze te beoordelen? Dat is alleen te

bepalen vanuit een welgekozen interpretatie-

en evaluatiekader. Om een aantal redenen

hebben wij gekozen voor een perspectief,

26 VPWinfo.nl  •  oktober 2008

In
le

id
in

g 
ge

ho
ud

en
 t

ijd
en

s 
de

 A
lg

em
en

e 
Le

de
nv

er
ga

de
ri

ng
 v

an
 d

e 
VP

W
 N

ed
er

la
nd

   
– 

  4
 ju

ni
 2

00
9

| 
  d

r.
 A

ad
 d

e 
Jo

ng



VPWinfo.nl  •  oktober 2009     29

deren gemakkelijker inspireren. Vooral de aan-

dacht voor ‘achterblijvers’ zou hierbij wel eens

een grote rol kunnen spelen. En bij achterblij-

vers hoeft men dan niet alleen te denken aan

wie men wel de ‘sociaal zwakkeren’ noemt.

Ook bijvoorbeeld degenen, die het moeilijk

hebben met de vernieuwingen in kerk en maat-

schappij vragen bijzondere aandacht. Niet om

hen alleen maar te bevestigen in hun hang

naar ‘zekerheid en vrede’ om met bisschop

Gijsen te spreken, maar ook en vooral om hen

te helpen mee te kunnen. 

De allerbelangrijkste les, die ook pastores kun-

nen trekken uit ons onderzoek lijkt me even-

wel, dat het ongemeen belangrijk is om te

laten zien welke zin (pastorale en andere ) acti-

viteiten volgens jezelf als pastor hebben en

goed duidelijk te maken welke zin het geloof

voor jezelf en volgens jezelf als pastor heeft.

Naarmate pastores er meer blijk van geven dat

volgens henzelf pastorale plannen inderdaad

kunnen slagen en geloofsovertuigingen werke-

lijk waar kunnen zijn is er meer kans op, dat zij

de mensen met hun werk inspireren. In die zin

is het eigen geloof van de pastor zijn of haar

belangrijkste (inspiratie-)instrument. En met

geloof bedoel ik dan niet alleen zijn of haar 

religieuze overtuiging, maar de vaste verwach-

ting, dat het zal lukken, wat men wil en dat

waar zal blijken te zijn wat men verkondigt.

Inspireren tot zin om deel te nemen

Ook voor pastores lijkt me daarbij te gelden,

dat gerichtheid op participatie een goed oriën-

tatiepunt is. Datgene waartoe ze mensen moe-

ten proberen te inspireren zou zich noch moe-

ten beperken tot louter particuliere activiteiten

en (geloofs-)overtuigingen in deze tijd op deze

wereld, noch tot eenzijdige onderworpenheid

aan het geheel van kerkelijke tradities betref-

fende zoiets als de goddelijke bovennatuur. 

Ze zouden zich echter moeten richten op de zin

van deelname aan grotere sociale verbanden,

langer lopende processen en de goddelijke 

natuur. Want ook hier geldt, dat de zin om nu

een eigen bijdrage daaraan te leveren en op dit

moment in de geschiedenis daar deel aan te

krijgen eenzijdigheden en valse dilemma’s kan

voorkomen of zonodig kan overwinnen. 

Wil juist ook het leiderschap van pastores 

inspireren tot die zin om te participeren dan

moeten ze niet alleen aandacht besteden aan

wat ik maar de particuliere component noem in

de zin van prive-overtuigingen betreffende het

eigen (religieuze) leven op dit moment in deze

wereld. Ik wil dat hier beklemtonen, omdat ik

denk, dat de recente geschiedenis van pasto-

raat en pastoraaltheologie wel aanleiding geeft

tot die eenzijdigheid. Vanaf de zestiger jaren is

men immers steeds sterker de nadruk gaan

leggen op het belang van persoonlijk geloof,

op het inbrengen van de eigen persoon in het

pastoraat, op het feit dat geloof een kwestie is

van persoonlijke keuzes maken op grond van

eigen ervaringen en overwegingen. Op zich is

dat allemaal terecht, maar het houdt tegelijk

het risico in van particularistische eenzijdig-

heid. Later heeft men daarom wel naar verbre-

ding gezocht, onder andere door meer aan-

dacht te besteden aan de maatschappelijke en

kerkelijke context van geloof en pastoraat. Dat

was een goede correctie op de neiging tot een

wat al te tijdeloze en onhistorische invulling

van het evangelie, van geloof en pastoraat. 

Maar ook daar is een zeker particularisme in

geslopen, zij het nu meer van historische aard.

De relevantie van geloof en pastoraal voor de

huidige tijd kreeg zoveel accent, dat traditio en

lange termijn ontwikkelingen, ook naar de toe-

komst toe, daaraan vaak ondergeschikt ge-

maakt werden en soms zelfs daartoe herleid.

‘Het enige wat echt telt is het nu en de waarde

voor deze tijd’ leek het devies, om het wat over-

dreven te formuleren. En de laatste jaren is

daar een vorm van secularisering bijgekomen,

die ook het geloof en pastoraat zelf soms wel

erg eenzijdig ‘werelds’ dreigt te maken. 

Uiteraard kan geloof en pastoraat niet reëel ge-

noeg zijn en is het prima om alle wereld-

vreemdheid te vermijden. Maar het gaat ook,

en eigenlijk op de eerste plaats om God, zijn

Rijk en de relatie tussen de wereld en God. 

Daarom verdient het aanbeveling om behalve

aan de particuliere componenten van geloof en

pastoraat eerst en vooral aandacht te besteden

aan de collectieve, historische en religieuze

componenten. En eigenlijk zou vooral de rela-

tie tussen die particuliere en die andere com-

ponenten het hoofdaccent moeten krijgen.

Laat ik dat met een paar voorbeelden verduide-

lijken. Beklemtoning van geloof als een zaak

van persoonlijke keuze zou men sterker in kun-

nen vullen als de persoonlijke keuze voor deel-

name aan samenwerkingsverbanden, aan vrij-

willigersorganisaties en bijvoorbeeld ook aan

kerkelijke activiteiten. Bij dat laatste zou men

dan niet alleen moeten stimuleren dat mensen

hun eigen sterke kanten inbrengt in projecten,

waarbij zelf geen inspraak hebben in wat men

samen wil bereiken. Maar dan zou men ook de

individuele deelnemers moeten laten meebe-

palen wat dat collectieve doel is en vooral wat

zij precies aan het bereiken van dat doel willen

bijdragen. Heel concreet denk ik nu aan de

deelname aan kerkkoren. Uit ervaring als lid

van een kerkbestuur ken ik maar al te goed de

neiging van de zangers en zangeressen om de

eigen zang belangrijker te vinden dan de bij-

drage, die men levert aan de (collectieve) litur-

gie. Pastoraal leiderschap dat er op gericht is

mensen te inspireren tot zin om echt te partici-

peren zou er aan kunnen werken, dat mensen

juist in dienst van de collectieve liturgie hun

zangtalenten inzetten. Maar daarvoor moeten

ze dan wel mee kunnen beslissen hoe die litur-

gie het beste er uit kan zien. Ik weet uiteraard

ook wel, dat hiermee conflicten onvermijdelijk

zijn. Maar dat is eerder een reden tot professio-

nele conflictbeheersing aan de kant van pasto-

res dan tot beperking van de participatie tot

louter inpassing in door anderen bepaalde col-

lectieve doelen. Het is slechts één voorbeeld en

dan nog alleen van de sociale dimensie van

participatie. 
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van een bedoelde, geplande, verlangde, erva-

ren, herinnerde of geloofde werkelijkheid.

Betekenis kan verschillende vormen aanne-

men, maar zit in het hoofd. De zin van die re-

presentaties in het hoofd van mensen of van

toestanden in de werkelijkheid is echter iets

anders. Zo is de zin van een handeling is eigen-

lijk de mogelijkheid dat de bedoeling van die

handeling gerealiseerd kan worden. Het is de

kans van slagen. En de zin van een overtuiging

is de mogelijkheid, dat die overtuiging waar is,

dat wil zeggen, dat hij overeenkomt met de

werkelijkheid, waarvan het een cognitieve re-

presentatie is. Zo is de zin van het leven de mo-

gelijkheid, dat de activiteiten, die in dat leven

verricht worden, overeenstemmen met de be-

doelingen, plannen en verlangens, die men er

mee heeft; en dat de overtuigingen, herinne-

ringen en ervaringen, die men in en van dit

leven heeft, kunnen kloppen met de werkelijk-

heid; in die zin dus reëel kunnen zijn. 

Nu is het blijkbaar zo, dat het tonen van de zin,

die leraren zelf zien in hun activiteiten en (ge-

loofs-)overtuigingen, een hoge inspiratiewaar-

de heeft voor de leerlingen. En als dat zo is ligt

hier een belangrijk aanknopingspunt voor een

participatiegerichte oriëntatie van het werk,

dat op katholieke scholen gebeurt. Inhoudelijk

zou het dan namelijk belangrijk zijn om te

laten zien welke zin het heeft om te participe-

ren aan grotere gehelen. Dan zou men op

school duidelijk moeten maken, dat meedoen

met samenwerkingsverbanden daadwerkelijk

kan helpen om samen plannen te kunnen reali-

seren, die afzonderlijke mensen in hun eentje

nooit klaar kunnen krijgen; of dat bepaalde ac-

tiviteiten, die men op dit moment verricht op

langere termijn ook het effect kunnen hebben,

dat men ermee beoogt; en misschien ook dat

de realisering van zogenaamd hele profane

projecten ook een religieuze zin hebben omdat

ze een reële bijdrage kunnen leveren aan bij-

voorbeeld de zoektocht naar Gods Rijk en zijn

gerechtigheid. 

Het probleem van de bijbeldidactiek

Bij dit alles blijkt wel een groot probleem te lig-

gen in de behandeling van bijbelteksten. Het

lukt ons, althans op katholieke scholen, kenne-

lijk maar moeilijk om bijbelteksten op een erg

zinvolle en inspirerende wijze ter sprake te

brengen. In het licht van het voorafgaande kan

men de vraag stellen of ook hiervan niet een

belangrijke oorzaak kan liggen in de neiging

tot enerzijds particularisering (bijvoorbeeld in

de vorm van eenzijdig ‘actuele herinterpreta-

tie’) en anderzijds totalisering (bijvoorbeeld in

de vorm van fundamentalisme en het ‘bewij-

zen’ van eeuwige waarheden met bijbeltek-

sten). 

En als dat klopt is dan de positieve vraag of een

oplossing voor deze problematiek niet te zoe-

ken zou zijn in een meer participatie-gerichte

behandeling, waarbij de zin van en in participa-

tie meer als oriëntatiepunt dient. Kunnen bij-

belteksten immers juist niet duidelijk maken,

dat het kan lukken om als enkeling op dit mo-

ment in de geschiedenis van deze wereld te

delen in en bij te dragen aan onze gezamenlij-

ke geschiedenis met God? En als we dat meer

centraal zouden stellen zou dat de leerlingen

wellicht ook kunnen inspireren om zelf nu die

bijdrage te leveren. 

In ander verband heb ik dat idee iets nader

proberen uit te werken naar de behandeling

van fictionele bijbelteksten zoals het boek Job

en de parabel van de werkers in de wijngaard.

(zie A. de Jong, Bijbelse fictie behandelen in

het godsdienstonderwijs, in: C.Hermans en Th.

Van der Zee (red.), Religieuze verhalen ter

sprake brengen in de klas en op school,

Damon, Budel 2008, 25-67). Hierin heb ik voor-

al gewezen op het belang van imaginatie (ver-

beelding) als het gaat om actieve participatie

in onze tijd aan de verdere toekomst. Fictionele

bijbelteksten kunnen de leerlingen wellicht

veel sterker er toe inspireren dan soms gedacht

wordt om zelf veranderingen voor te stellen,

die op termijn verbeteringen inhouden Dat zou

bijvoorbeeld een reden kunnen zijn om bij de

selectie van bijbelteksten niet zo eenzijdig te

kiezen voor niet fictionele bijbel-verhalen.

Mogelijke inspiratie voor pastores

Nu is deze reflectie op het onderzoek nog sterk

gericht geweest op de betekenis en waarde van

de resultaten voor het onderwijs op katholieke

scholen. De vraag is hier evenwel wat pastores

eraan kunnen hebben voor hun pastorale werk.

Ik zie vooral drie punten.

Door degelijk pastoraat

Op de eerste plaats denk ik, dat ook voor pas-

tores geldt dat professionele vakkundigheid de

belangrijkste kwaliteit is, die het mogelijk

maakt, dat zij de mensen inspireren. Wat bij le-

raren vakkennis en pedagogisch-didactische

kwaliteiten zijn is naar pastores vertaald des-

kundigheid op (praktisch) theologisch en com-

municatief gebied. Naarmate pastores meer

van wanten weten als het om bijbelkennis,

dogmatische en moraaltheologische inzichten,

maar vooral ook liturgische en pastoraaltheolo-

gische kennis en vaardigheden gaat, hebben zij

waarschijnlijk meer kans om andere mensen te

inspireren. Van belang is daarbij uiteraard wel

dat inhoudelijke deskundigheid gepaard gaat

met methodische. Een preek bijvoorbeeld moet

niet alleen theologisch inhoudelijk deugen,

maar moet ook in retorisch en communicatief

opzicht zo in elkaar zitten, dat de boodschap

goed overkomt. In elk geval is hieruit af te lei-

den, dat charisma alleen niet genoeg is om te

inspireren, ook niet in verband met leider-

schap. Charisma zonder professionaliteit heeft

waarschijnlijk veel minder kans te inspireren

dan professionaliteit zonder charisma, al geldt

ook hier uiteraard dat beide niet tegen elkaar

uitgespeeld moeten worden . 

Daarbij zal ook voor pastores waarschijnlijk het

volgende opgaan. Naarmate die deskundigheid

meer gepaard gaat met persoonlijke aandacht

voor afzonderlijke mensen zullen zij hen en an-
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Aan onze geschiedenis met God

Waar het uiteindelijk echter om gaat is de par-

ticipatie van afzonderlijke mensen aan kerkelij-

ke en maatschappelijke verbanden, die zelf ook

weer deel uitmaken van grotere gehelen. De

parochie, de katholieke kerk, het christendom

is er immers niet alleen voor zichzelf, maar

maakt zelf ook deel uit van de gezamenlijke

zoektocht van de mensheid naar waarheid en

geluk voor allen. In christelijke termen heet dat

heil of Gods Rijk en zijn gerechtigheid. Daar

moet ons pastoraat uiteindelijk op gericht zijn

en als het even kan toe inspireren. Volgens mij

kan dat tegenwoordig niet anders dan door

ook in het pastoraat te werken aan interreligi-

euze communicatie en coöperatie. Daar zou ik

ook in dit verband graag nog extra een lans

voor willen breken. 

Daar ligt ook een punt van historisch belang.

Dit is immers een zaak, waarbij we juist in onze

tijd kunnen bijdragen aan een langer lopende

historische ontwikkeling van toenadering van

verschillende religies in plaats van strijd en ge-

weld. Mij lijkt, dat pastores dit teken van de

tijd zouden moeten verstaan als een oproep om

mensen te inspireren tot zin om juist nu deel te

nemen aan dat lange termijn project van een

gezamenlijke geschiedenis in plaats van zoiets

als een ‘clash of civilations’ (and religions). 

En als ik hier nu zelf de leden van de V.P.W. tot

iets zou willen proberen te inspireren is het

precies hiertoe, dat zij de zin ervan zien en

daardoor er zin in krijgen om in deze wereld te

participeren aan die gezamenlijke geschiedenis

als een geschiedenis met God of nog beter als

een geschiedenis van goddelijk leven. In de

tweede Petrus-brief wordt die participatie

slechts naar de receptieve kant ingevuld: het

gaat daar om het deel krijgen aan dat goddelijk

leven. (2 Petrus 1,4). Ik geloof persoonlijk ech-

ter vast, dat we dat uit mogen en moeten brei-

den naar de actieve kant van participatie. Het

gaat er ook om dat we ook op dit moment in de

geschiedenis samen een bijdrage leveren aan

dat goddelijk leven, onder andere door in ons 

pastoraat anderen daartoe te inspireren.

Hopelijk geeft ons onderzoek ook daartoe een

kleine stimulans.

s

Het onderzoek: Inspireren tot participatie,

waarover de eerste inleiding gaat, handelt

over inspirerend leiderschap van leraren.

Nu kun je een onderzoek dat in een specifie-

ke context wordt uitgevoerd en dat dus op

die context is toegesneden niet 1 op 1 toe-

passen op een andere context. 

Het onderzoek, zoals ik het gelezen en geïn-

terpreteerd heb, levert mij echter wel een

aantal inzichten op die wat mij betreft bete-

kenisvol zijn voor het huidige pastoraat.

Ik licht er met name twee aspecten uit, die

we in de titel van het onderzoek ook terug-

vinden: inspireren en participeren.

De opmerking: “is dit beleid of is er over na-

gedacht” maakt onmiddellijk duidelijk hoe ne-

gatief er vaak over leidinggevenden en mana-

gers wordt gedacht. Toch kunnen inspirerende

managers een verschil maken. Zo was ik een

paar jaar geleden als vrijwilliger betrokken bij

een telefonische hulpdienst. Na het plotseling

overlijden van de manager, kwam er een nieu-

we manager in dienst. Zij nam eerst de tijd de

organisatie te leren kennen. In die periode

maakte ze een diagnose van de situatie en ont-

dekte zij welke problemen er op dat moment

speelden. Zij pakte die problemen aan op een

open en duidelijke wijze en nadat zij ook bij

belangrijke groepen uit de organisatie haar di-

agnose had voorgelegd en haar visie hoe daar

mee om te gaan had gedeeld en om steun bij

haar koerswijzigingen had gevraagd. Het was

mij duidelijk dat mede door haar aanpak de or-

ganisatie, de professionalos en vrijwilligers die

er werken er beter voorstonden. Financieel,

professioneel en emotioneel. Voor mij was het

duidelijk: een leider die problemen aan wil

pakken, die haar diagnose en visie deelt met

betrokkenen, die met weerstanden weet om te

gaan: zo’n leider kan wel degelijk een verschil

maken.

Leidinggeven wordt door de reorganisatie van

het pastorale werkveld steeds meer een centra-

le thematiek en daarmee is ook de vraag: hoe

kun je als leider inspirerend zijn en blijven een

relevante vraag. Overigens: de afgelopen

maanden hebben nog eens duidelijk gemaakt

dat inspirerend leiding meer dan ooit een

maatschappelijk thema is. Inspirerend leider-

schap heeft met waarden te maken en de afge-

lopen maanden laten zien wat de consequen-

ties zijn wanneer waarden in het leiding geven

geen rol meer spelen en winst het enige oog-

merk wordt. 

In mijn bijdrage presenteer ik een viertal stel-

lingen die ik vervolgens zal uitwerken.

• inspirerend leiderschap = goed lei-

derschap = vakmanschap

• goed leiderschap bevordert partici-

patie

• goed leiderschap = spiritueel leider-

schap = dienend leiderschap

• inspireren kun je leren

Inspirerend leiderschap = goed leider-

schap = vakmanschap

Om maar met de deur in huis te vallen: inspire-

rend leiderschap is niet hetzelfde als charisma-

tisch leiderschap. Charismatisch leiderschap

kweekt volgelingen. Inspirerend leiderschap

mikt op participatie. Inspirerend leiding geven
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betekent: zo leidinggeven aan medewerkers

dat zij hun eigen kwaliteiten kunnen ontwikke-

len en deze in kunnen zetten voor de organisa-

tie op de plaatsen waar zij werken. Kort ge-

zegd: inspirerend leiderschap mikt er op dat

mensen zelfleiders en zelf leiders worden.

Als wij stellen dat inspirerend leiderschap goed

leiderschap is, roept dat onmiddellijk de vraag

op: wat verstaan we onder goed leiderschap?

Nu zijn er verschillende theorieën over leider-

schap. Ik baseer mij in deze bijdrage op de

theorie over situationeel leiderschap van Blan-

chard e.a. In deze visie heeft de leidinggevende

twee centrale taken het ondersteunen en aan-

sturen van de medewerkers. Ondersteunen

verwijst naar het bieden van emotionele steun,

aansturen verwijst naar inhoudelijke onder-

steuning, het versterken van de professionele

competentie. (bv. scholing). De theorie over si-

tuationeel leiding geven wordt gedragen door

een aantal centrale waarden: 

Een positieve visie op mensen in het algemeen

en medewerkers in het bijzonder: 

• Mensen zijn waardevol

• Mensen willen zich graag ontplooien

• Mensen beschikken over kennis, ervaring en

motivatie

• Mensen kunnen verantwoordelijkheid dragen

• Wanneer mensen aan kennis, ervaring en be-

kwaamheid winnen worden zij nog waarde-

voller voor een organisatie.

• de ‘ideale’ leiderschapsstijl bestaat niet

• de leider moet zich ontwikkelen van baas en

controleur naar partner en inspirator.

Medewerkers willen zich graag ontplooien en

willen zich in principe graag ontwikkelen.

Mensen zijn echter allemaal verschillend en op

grond van die verschillen staan zij ieder op een

eigen wijze in hun werk. Zij hebben ieder een

eigen ontwikkelingsniveau. De term ontwikke-

lingsniveau verwijst naar de competentie en

betrokkenheid van een persoon bij het uitvoe-

ren van een specifieke taak. 

Competentie: Beschikt een persoon over de

kennis en de vaardigheden die nodig zijn om

zijn/haar taak op een goede manier te kunnen

uitvoeren.

Betrokkenheid: Gaat over motivatie, interesse,

zelfvertrouwen, enthousiasme, overtuiging de

taak aan te kunnen.

Het ontwikkelingsniveau heeft te maken met

de vraag: hoe competent is iemand, hoe be-

trokken, gemotiveerd is iemand.

Een voorbeeld:

Je kunt als pastor te maken krijgen met een

vrijwilliger die heel betrokken is en die zeer ge-

motiveerd is om een actieve rol in de catechese

te gaan vervullen. Maar op het terrein van de

catechese heeft ze nog nauwelijks scholing

gehad. Wil deze vrijwilligster met plezier kun-

nen werken, dan heeft zij het nodig dat de pas-

tor haar aanstuurt en haar instaat, stelt scho-

ling te volgen. Stel de pastor staart zich blind

op de motivatie, maar onderkent de noodzaak

niet van de scholing, dan is de kans groot dat

problemen bij het geven van de catechese de

betrokkenheid van de vrijwilligster aan tasten. 

Omdat het ontwikkelingsniveau van iedere per-

soon verschillend is en zelfs van taak tot taak

kan verschillen, bestaat er niet één, ideale stijl

van leiding geven. Verschillen in competentie

en betrokkenheid tussen vrijwilligers vragen

van de leider de houding en de vaardigheid tel-

kens te onderkennen welke steun of aansturen

deze vrijwilliger nodig heeft. Anders gezegd:

goed leiding geven = flexibel leiding geven: 

om het beste in anderen naar boven te halen,

moet men zijn leiderschapsstijl aanpassen

aan het ontwikkelingsniveau van degene aan

wie men leiding geeft.

Ieder mens heeft potentieel. Maar om die mens

te laten groeien is het nodig dat de leider diens

potentieel ook kent. Voor de leider betekent dit

dat hij/zij in staat moet zijn tot het stellen van

een goede diagnose. Wat heeft deze vrijwilliger

nodig om goed te kunnen functioneren? Voor

alles moet de leider in staat zijn goed te luiste-

ren naar zijn medewerkers/vrijwilligers.

Goed leiding geven = luisteren naar 

de ander 

Ik doe nu even een stap terug in de tijd en

neem u mee naar de zesde eeuw en de regel

van Benedictus. In zijn kloosterregel spreekt

Benedictus over het leidinggeven door de abt.

In de proloog van de regel wordt meteen het

centrale thema duidelijk: ‘Luister, mijn zoon,

naar de voorschriften van je leraar en spits

het oor van je hart.’ (RB prol). Het draait in

het Benedictijnse kloosterleven allemaal rond

het luisteren. En dat luisteren, speelt ook een

centrale rol in het leiderschap van de abt. Dat

leiderschap is meer dan alleen maar het mana-

gen of regelen van allerlei dagelijkse zaken.

Dat hoort er ook bij, maar dat is niet de kern.

De kern van monastiek of spiritueel leider-

schap is: voorgaan in de kunst van het luiste-

ren. Dat luisteren heeft een doel. De abt of

abdis dient zo te luisteren dat hij of zij in woor-

den en daden leiding geeft aan mensen en hen

gidst naar hun eindbestemming. Iemand gid-

sen naar zijn eindbestemming, dat betekent: 

er op toezien, er zorg voor dragen dat de

ander zijn eigen (geestelijke) weg vindt, de

ander steunen en sturen om zijn eigen talen-

ten te ontplooien. Voor de goede orde: dat is

totaal iets anders dan anderen in jouw pas en

in jouw richting te laten lopen. Dat is totaal iets

anders dan denken dat leiding geven is: alle

neuzen dezelfde kant op. Hier vertolkt een

regel uit de zesde eeuw in de kern eenzelfde

visie als de 20e eeuwse visie op situationeel lei-

derschap.

In zijn Regel spoort Benedictus de abt dan ook

aan om alle broeders advies te vragen met als

argument: ‘…omdat de Heer ook vaak aan een

jongere duidelijk maakt wat het beste is’. Laat

je er dus niet op voorstaan dat je meer kennis

of ervaring hebt. Er zijn vaak anderen vrijwilli-

gers, bestuurders die een beter zicht hebben

op bepaalde zaken dan jij, of die daar meer on-

bevangen tegen aan kijken bv. omdat jij leidt

aan bedrijfsblindheid. De abt luistert naar hun

advies, denkt er over na, maar beslist zelf. Hij

kan zijn leidinggevende taak niet uitbesteden

aan de groep. Maar evenmin mag hij het raad-

plegen van de anderen bagatelliseren. Kortom:

Een leidinggevende die zijn werk goed verstaat,

zoekt bij belangrijk zaken het advies van ande-

ren en neemt dat advies serieus. 

Jeroen van der Veer die als hoogste manager

van Shell afscheid neemt, zegt in een af-

scheidsspeech over leiding geven aan zijn ma-

nagers: ‘leiders moeten eerst luisteren, dan

richting aan geven en dan vaart maken.’

Hij onderschrijft het dat leiders hun visie en

veranderingsstrategieën moeten baseren op

luisteren. Het probleem binnen veel organisa-

ties en ook binnen de kerk is dat we te vaak te

maken hebben met managers die deze eerste

stap overslaan. Zij hebben wel een visie of wat

daarvoor doorgaat, ze maken ook wel vaart,

maar komen aan luisteren niet meer toe. Met

alle gevolgen van dien. De diepere achtergrond

van dit gebrek aan de bereidheid tot luisteren,

komt doordat men zich laat leiden door de ver-

borgen behoeften van het ego. Men laat zich

niet leiden door wat medewerkers en de orga-

nisatie nodig hebben, maar door wat men zelf

nodig heeft.

Luisteren naar anderen veronderstelt:

luisteren naar jezelf

Maar om naar de ander te kunnen luisteren is

er werk aan de winkel. Werkelijk luisteren

vraagt arbeid, reflectie, training. En dat begint

met luisteren naar jezelf. 

Situationeel leiding geven zegt het aldus:

Leiderschap vraagt om zelfleiderschap.

Zelfleiderschap: vraagt om zelfkennis en zelfdi-

agnose. Benedictus zegt het op zijn eigen ma-

nier: Sprekend over de kwaliteiten waarover

een abt moet beschikken zegt hij:

Hij is niet onrustig of zenuwachtig, 

niet extreem of fanatiek,

niet wedijverig of al te wantrouwig, 

want anders heeft hij nooit rust.

• Wees duidelijk, maak zaken niet onhelder

dat vertroebelt en geeft ‘troubles’.

• Wees niet angstig, bezorgd, bekrompen. 

• Wees niet extreem. Blijf zaken in proporties

zien. Klop zaken niet op.

• Wees niet fanatiek of halsstarrig. Wie hals-

starrig is, houdt vast aan zijn eigen inzichten

en stelt zich niet open voor de inzichten van

de ander. Wees vastbesloten en open, maar

luister altijd naar de mening van anderen.

Bijt je niet vast en dram niet door. 

• Ga niet voortdurend de concurrentie aan met

anderen. Wees niet jaloers. Wees niet wan-

trouwend of argwanend. Zoek niet steeds

naar onderliggende agenda’s en verborgen

bedoelingen bij medewerkers. 

De conclusie van Benedictus is: anders heb je

nooit rust. De rust waar hij over spreekt is de

hèsuchia: rust als innerlijke verstilling, waarin

contact met jezelf en met het Godsgeheim mo-

gelijk wordt. Gideon van Dam spreekt in dit

verband over vacare Deo, vacare homini en va-

care sibi. : vrij zijn voor God, voor de ander en

voor jezelf. Goed leiding geven doe je vanuit

ruimte en die ruimte maak je door de ballast

van het ego over boord te zetten. Vanuit die

ruimte geeft de abt, de pastor, de manager lei-

ding. Niet vanuit het enge en benauwde en

krampachtige van het ego en zijn valkuilen.

Evagrius van Pontus noemt die valkuilen demo-

nen of logismoi. Het zijn de gedachten en emo-

ties die in ons zitten, die ons bezig en bezet

houden. Zij gaan met ons op de loop. Onze

‘hangups’ moeten onze manier van leiding

geven niet gaan bepalen: niet onze behoefte

aan controle, niet onze behoefte aan bevesti-

ging, niet onze angst voor afwijzing, niet onze

bezorgdheid om de eigen kwetsbaarheid of

onze behoefte aan controle, macht en bewon-

dering. 

Zij leggen beslag op de ruimte die nodig is om

bij onszelf, de ander en God te kunnen zijn. 

Weet hebben van je valkuilen en weet hebben

van je kwaliteiten, daar draait het om. De leider

hoeft geen perfect mens te zijn. Anselm Grın

zegt daarover: we mogen dienen met wat we

hebben. Je dient de mensen met de capacitei-

ten die jij bezit. Door jouw capaciteiten in

dienst van mensen te stellen, wek jij leven in

hen. Ieder mens heeft andere capaciteiten. Wil

jij een goede leider zijn? Dan gaat het er niet

om dat je een ideaal moet realiseren dat ande-

ren jou voorschotelen. Ga bezig met, word je

eerst maar eens bewust van de capaciteiten die

je van God hebt gekregen. Wat is het potenti-

eel waar je uit kunt putten? Wat kun je bijzon-

der goed? De een kan goed luisteren, de ander

conflicten oplossen, een derde weet goed te

bemiddelen en kan een consensus bereiken,

weer een ander brengt harmonie. Je hoeft zelf

niet al die capaciteiten uit het handboek lei-

dinggeven te bezitten. Als je je taak als leider

opvat als dienstverlening dan is het al voldoen-

de als je jouw eigen mogelijkheden inzet want

dan zal dat anderen ten goede komen. Zo zult

je ruimte maken voor de talenten van je colle-

ga’s of voor die van de vrijwilligers, want je zult

je de vraag stellen: wie van je collega’s de ta-

lenten heeft, die jij mist. Zo zul je anderen er

op aanspreken en hen uitnodigen hun talenten

in te zetten (participatie).

Een Amerikaans onderzoek onder succesvolle

leiders laat zien dat de meest succesvolle lei-

ders tenminste over drie eigenschappen be-

schikken. Zij hebben een goed zicht op hun

kwaliteiten en valkuilen. 

Maar in plaats van hun energie er op te richten

hun valkuilen weg te werken, richtten zij hun

aandacht en energie op het werken vanuit hun

kwaliteiten. Daardoor werden ze meer dan ge-

middeld goed op hun eigen terrein. En omdat

zij onder ogen zagen wat hun valkuilen waren,

konden ze gericht op zoek gaan naar anderen

die hen op dit punt konden aanvullen. 

Voor Benedictus blijft de abt allereerst een 

gewone monnik die net als de anderen een

Godzoeker is. Daarom is de nederigheid, de

humilitas belangrijk in het leiderschap.

Nederigheid is geen valse bescheidenheid, of

een chronisch onderschatten van de eigen ca-
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paciteiten of distantie. Het heeft niks te maken

met een kruiperige vroomheid. Het verwijst

naar de bereidheid om telkens weer helemaal

vanaf de grond, de humus, te beginnen met

zoeken. Het suggereert dat we aards zijn, aan

de aarde gebonden en dat wij de waarheid over

wie we zijn onder ogen moeten zien. Dat is de

beste garantie voor zelfkennis. Echte zelfkennis

impliceert dat je zicht hebt op je kwaliteiten,

maar ook op je valkuilen en duistere kanten.

Het houdt in dat je anderen collega’s en vrijwil-

ligers om feedback vraagt. Het houdt in dat je

je fouten durft toegeven en bespreekbaar

maakt. Nederigheid is als houding een goede

en misschien wel de beste garantie tegen de

zelfoverschatting die elke leider bedreigt.

Nederigheid garandeert dat de leider leerling

blijft, dienaar blijft.

Goed leiderschap is spiritueel leider-

schap is dienend leiderschap

Dat goed leiderschap dienend leiderschap is,

dat hebben we allemaal al vaker gehoord. En

dus weten we ook maar al te goed dat het spre-

ken over dienend leiderschap gemakkelijk ge-

bruikt kan worden om machtmisbruik te mas-

keren. Toch, als wij naar het evangelie kijken,

geeft dienen de kern aan van wat Jezus onder

leiderschap verstaat. Het Griekse woord ‘diako-

nein’ verwijst naar degene die aan tafel de gas-

ten bedient. Benedictus schreef in zijn regel

een apart hoofdstuk over de tafeldienst en de

dienst in de keuken. Voor Grın is de dienst aan

tafel een metafoor voor leiding geven.

Bedienen betekent dan: in dienst staan van het

leven, leven in mensen te voorschijn lokken,

leven in hen wekken. Hoe doe je dat, leven in

mensen wekken? Dat vraagt om bezinning, om

achterover leunen en je de vraag te stellen:

Hoe gaat het met mijn collega’s, hoe gaat het

met mijn vrijwilligers? Zitten zij op hun plek?

Kunnen zij op de plek waar zij werken hun 

talenten kwijt? Komen zij tot hun recht? De 

leidinggevende is geen therapeut voor lastige

medewerkers. Maar hij of zij kan zijn medewer-

kers wel zo aanspreken en zo inzetten dat zij

plezier krijgen in hun werk, dat het potentieel

dat in hen zit, aangesproken wordt. Wie in zijn

medewerker vertrouwen stelt, zal in hen ook

(zelf)vertrouwen genereren. Werknemers zullen

zichzelf met andere ogen gaan bekijken.

(Het valt mij bijvoorbeeld in stages telkens

weer op hoe juist het vertrouwen van werk-

begeleiders de groei en ontwikkeling van

onze studenten mogelijk maakt). 

Wie vertrouwen zaait, zal vertrouwen oogsten

en wie wantrouwen zaait, zal wantrouwen oog-

sten. Vertrouwen schenken aan mensen is alles

behalve een trucje. Dat vraagt om authentici-

teit. Onderzoek heeft laten zien dat leidingge-

venden die dit vertrouwen slechts met de mond

belijden en die feitelijk uitgaan van een nega-

tieve visie op hun mede mens (zonder mij kun-

nen ze niks, als ik ze niet achter hun vodden zit

wordt het nooit wat) altijd door de mand val-

len. Al was het alleen maar doordat de mede-

werkers ervaren dat het vertrouwen dat hen

met de ene hand wordt gegeven, hen met de

andere hand weer wordt afgepakt. 

Benedictus predikte dat zijn broeders en zus-

ters in hun mede broeders en zusters de Heer

moesten zien. Dat lijkt vrome praat. Maar het

betekent: dat je gelooft in de goede kern van

iedere mens. Je bent niet naïef en je hoeft niets

goed te praten of weg te poetsen. Je ziet de

realiteit zoals deze is. Maar je kijkt dieper dan

de oppervlakte en je gelooft dat er iets goeds in

die mens steekt. Pas dan, als je dat gelooft,

ben je ook instaat dat in de ander aan te spre-

ken.

Inspireren kun je leren

Wanneer Benedictus spreekt over leiderschaps-

kwaliteiten, dan gaat het niet om gaven die we

van nature hebben, maar om houdingen die

geleerd en ingeoefend moeten worden. In zijn

visie berust leiderschap niet op geboorte of op

bijzondere gaven (charisma’s ), maar steunt

het op oefening en scholing. Dat is voor situati-

oneel leiderschap niet anders. Leiderschap is

dus niet voorbehouden aan sommigen.

Iedereen kan leiding geven op voorwaarde dat

de eigen schaduwkanten of neurosen worden

aangezien, worden doorleefd en tot lering lei-

den. Leiding geven veronderstelt permanent

leerling willen zijn. Wie een dergelijke houding

van ontvankelijkheid ontwikkelt, streeft er niet

naar ‘de leider’ te zijn, maar zet zich in om bij

anderen hun leiderschapskwaliteiten naar

boven te brengen. Zelfleiderschap, is dat een

droom? Bij een bespreking over zelfsturend lei-

derschap kwam het volgende verhaal naar

boven. De werkgroep kindercatechese van een

parochie wilde de eigen competentie verster-

ken. Zij namen zelf het initiatief als werkgroep

deel te nemen aan een cursus “verhalen vertel-

len’. Dat bleek een groot succes. Het was een

eigen initiatief, genomen in onderling overleg

binnen de werkgroep en zonder overleg met de

pastores. 

De grote uitdaging waarvoor iedere leider zich

gesteld ziet, is het verdwijnen van betrokken-

heid, en het afnemen van de motivatie en het

zelfvertrouwen van de medewerkers. Vaak ont-

staat het teruglopen van betrokkenheid door

het gedrag van de leider resp. de organisatie.

Niet-betrokken mensen beschikken niet meer

over het zelfleiderschap. Zij zullen niet meer

actief/proactief zijn en zullen niet van hun zelf-

sturend vermogen gebruik maken. Dat tast hun

vermogen om goed te functioneren en te pres-

teren op den duur aan. Bovendien gaat hun on-

vrede doorwerken en zal deze van invloed zijn

op anderen binnen de organisatie. 

Zoiets kan ontstaan door gebrek aan feedback

of door het ontbreken van erkenning en waar-

dering, door onduidelijke verwachtingen of on-

rechtvaardige eisen. Door het gebrek aan visie,

of het niet communiceren over een visie.

Mensen kunnen zich onheus bejegend voelen,

men kan beschuldigd worden of leiders hou-

den zich niet aan beloften. 

Wanneer bv. bij een reorganisatie de deskun-

digheid van competente en loyale werknemers

op het te voeren beleid niet ernstig wordt ge-

nomen en men ervaart dat de leiding de pro-

blemen die men signaleert negeert en de lei-

ding met suggesties die men geeft, niets doet:

dan tast dat onherroepelijk de betrokkenheid

van deze medewerkers aan. Het leidt tot onder-

ling gemopper. Men gaat zich terugtrekken.

Men doet wat men moet doen, maar laat de

rest gelaten over zich heenkomen. De betrok-

kenheid bij de organisatie neemt af. Het kli-

maat, ook onderling, krijgt een negatieve la-

ding en gaat bepaald worden door de onderlin-

ge frustraties. Dat staat een creatief en

optimaal functioneren in de weg. 

Leiders dienen zich af te vragen wat in hun

opstelling/gedrag, of wat in het beleid van de

organisatie leidt tot de afnemende betrokken-

heid van de anderen.

Het verlies van betrokkenheid leidt tot oplopen-

de emotionele spanningen tussen leiders en be-

trokkenen. De leider die de afname van betrok-

kenheid constateert, raakt steeds meer gefrus-

treerd. De betrokkenen lopen te broeden op het

gedrag van de leider of de koers van de organi-

satie die hen steeds meer is gaan frustreren.

Hoe houd je als leider je inspiratie vast?

Iedere leider staat ook zelf weer in gezagsver-

houdingen. Hoe ga je dan om met een leiding-

gevende die nu juist al datgene waarover in de

theorie gesproken wordt niet doet? Die niet

naar je luistert, die je geen erkenning geeft, die

geen oog heeft voor je loyaliteit en die geen be-

hoefte heeft aan jouw competentie? Hoe blijf je

zelf dan in godsnaam een inspirerende leider?

Ik heb daar uiteraard ook simpel recept voor.

Het is mij duidelijk dat zoiets mensen voor een

zware opgave stelt en dat iedereen daarin zijn

of haar eigen grenzen heeft. Maar een paar ge-

dachten daarover wil ik hier met u delen:

We kunnen de verantwoordelijkheid voor onze

inspiratie niet uithanden geven, ook niet aan

degenen die als leiders over ons zijn aange-

steld. We helpen onszelf niet verder door schul-

digen aan te wijzen. Juist als het tegenzit, moe-

ten we ons zelf de vraag stellen: hoe blijf ik

geïnspireerd? Wat heb ik nodig om het vuur

brandend te houden? Wat doe ik wanneer ik

merk dat mijn vuur dreigt uit te gaan?

Een belangrijke, wellicht de belangrijkste ei-

genschap van een inspirerende leider is au-

thenticiteit: blijf trouw aan jezelf, aan je visie

op geloof en kerk. Wie blijft vertrouwen kan

zelfs op water lopen.

Zoek bondgenoten, niet om te klagen maar

juist om in het zicht te houden waar het je om

te doen is. Om bevestigt te krijgen dat de waar-

den waar jij in je pastoraat voor staat er wel de-

gelijk toe doen. 

Blijf onbevangen. Werk aan wat Friedman

noemt: non anxious presence. Voorkom dat

angst of boosheid je bezetten. Maak van je hart

geen moordkuil, val anderen niet aan maar

noem de dingen bij hun naam. Niet alleen bin-

nenskamers maar juist in de gesprekken met

de anderen: vrijwilligers, besturen, vicarissen,

bisschoppen. Blijf communiceren. 

Koester je vrije ruimte, blijf op zoek naar je

bron. Die heb je nodig om bij jezelf, bij de

mensen en bij God te kunnen zijn. 

Tenslotte: Wanneer Esther de Waal in haar be-

spreking van de regel van Benedictus spreekt

over de stabilitas schrijft zij: ‘Als we ontdekken

dat iets werkelijk nodig is, dat het niet te 

veranderen is en dat we niets kunnen doen

om het af te wenden of te wijzigen, dan 

hebben we de vrijheid het onvermijdelijke 

te aanvaarden en er iets van te maken.’

Ook dat kan inspirerend leiderschap zijn.
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50 jaar geleden zag ik voor het eerst het
levenslicht, onmiddellijk gevolgd door
een ander soort licht: het rode neonlicht
van de van Limburg Stirumstraat pal ach-
ter het station Hollands Spoor in de
mooiste stad achter de duinen! Het rode
neon van de raamprostitutie is al geruime
tijd uit het straatbeeld verdwenen, heeft
zich verplaatst naar andere plekken, nieu-
we pleinen en oude parken. En zelf woon
ik allang niet meer in Den Haag. 

Mijn liefde voor het (rode) neonlicht is
me met de borstvoeding ingegeven. Nog
steeds krijg ik een warm en gelukzalig ge-
voel als het neon de stad verkleurt.

En ik kom er nogal wat neonverlichting
tegen als ik met mijn Peugeot Ludix de
luxe door de Maasstad scheur. Het echte
feest begint bij de Willem de Kooning
Academie, het voormalige bankgebouw
aan de Blaak. Op de dakrand staat in sier-
lijk groen neon ‘geschreven’: ‘Alles van
waarde is weerloos’ . Menig Rotterdamse
Pastor heeft aan deze woorden van de
dichter Lucebert al een zomers preekje of
wat gewijd. Op de voorgevel van hetzelfde
gebouw hebben studenten in strak witte
neonletters ‘geschreven’: ‘I have to change
to stay the same.’ Voor zover ik weet heeft
nog nooit één Rotterdamse Pastor dáár-
over gepreekt. Maar wat niet is kan nog
komen!

Even verderop, als ik de oude volkswijk
Crooswijk binnencross, pik ik nog even
de voormalige Heineken Brouwerij mee.
Bier wordt er allang niet meer gebrou-
wen. Vandaag de dag is het de thuishaven
van de Pameijrstichting, een instelling

die er voor zorgt dat mensen met een ver-
standelijke beperking mee kunnen doen
met de samenleving. In sierlijke speelse,
maar vooral kleurrijke, neonletters staat
op de zijgevel te lezen: ‘De meeste mensen
zijn andere mensen’. 

Neon kleurt mijn stad, geeft me inspira-
tie, maakt stil in een jachtig bestaan.

Als ik dan eenmaal ik de Rotte, oorsprong
van mijn stad, over ben, zwaait zij mij te-
gemoet: ‘Phoe Thai’! Phoe Thai is altijd
open’. In het meest afschuwelijke, nerveus
knipperend, rode neonlicht van inferieu-
re Xenoskwaliteit worden de onmenselij-
ke openingstijden bevestigd: altijd maar
open, dag én nacht, op zon- én feestdagen. 

Ik heb met haar te doen. Ik vraag me af:
wie is zij, waar komt ze vandaan? Mag ze
vertrekken of moet ze blijven? Is ze slavin
of vrij? Af en toe zie ik een schim naar
binnen lopen, opgejaagd en verdwaasd,
haar hele hebben en houden meezeulend
in een paar halfvergane plastic zakken.
Achter de 19e eeuwse gevel woont en
werkt mijn lieve Phoe Thai.

Zelf ben ik vader van vijf kinderen, op-
groeiend in een wereldstad. Wie weet
komt er een dag waarop één van hen gaat
zwerven, het lichaam verkoopt voor
heroïne, het niet zo nauw neemt met
‘mijn en dijn’. Als het zó ver is gekomen,
en ík kan mijn stem niet meer verheffen,
dan hoop ik dat er iemand is die zegt: ‘Uit
liefde ben je geboren, uit liefde treed ik je
tegemoet. Ik deel mijn brood met jou, ik
wil je bevrijden van al je angsten en ver-
driet. Kom vertrouw je weer toe aan het
daglicht. Hier mag je leven, hier mag je
wonen, dit is jouw thuis.’

En als ik ‘s avonds naar huis ga en het
‘Xenosneon’ me weer tegemoet komt, zeg
ik heel zachtjes tegen haar: ’Wees voor-
zichtig, pas goed op je zelf.’ Het is waar:
‘De meeste mensen zijn andere mensen’
en ‘Alles van waarde is weerloos’. Moet ik
veranderen om dezelfde te blijven?

Phoe Thai, altijd open!

Bouwen aan de stad

R o b L i j e s e n


