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Agnes Pas (1940) was van 1962 tot 1969 nationale verantwoordelijke 
van de VKSJ (Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd). Van 1969 tot 
1999 was ze educatief medewerkster van het CCV, destijds het Cen-
trum voor Christelijk Vormingswerk, en ook mede verantwoordelijk 
voor de Voortgezette Vorming van priesters, religieuzen en leken in 
het Bisdom Antwerpen. Van 1987 tot 1995 was ze voorzitter van het 
IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) en van 1999 tot 2007 voorzitter 
van Broederlijk Delen. Sinds 2000 is ze raadslid van Spes (Spirituali-
teit in economie en samenleving), en lid van de raad van bestuur van 
het Media- en Impulsfonds (KIM-fonds). 
 
Trees Dehaene (1948) is gehuwd en moeder van vier kinderen. Ze stu-
deerde psychologie en familiale en seksuologische wetenschappen aan 
de K.U.Leuven. Ze stond van 1991 tot maart 2008 aan het hoofd van 
het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen, cRZ. 
Van oktober 1995 tot oktober 2002 was ze ook voorzitter van het In-
terdiocesaan Pastoraal Beraad, IPB. Voorheen was ze voorzitter van de 
Nationale Raad voor Gezinspastoraal, NRGP en van de Fédération In-
ternationale des Centres de Préparation au Mariage, FICPM. 
 
Josian Caproens (1952) is gehuwd en heeft twee kinderen. Ze is hoofd-
begeleider van de pedagogische begeleidingsdienst secundair onderwijs 
in het bisdom Hasselt. Als dusdanig maakt zij ook deel uit van over-
legorganen binnen het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onder-
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wijs (VSKO) en het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair On-
derwijs (VVKSO). Josian Caproens werd in oktober 2008 verkozen tot 
voorzitter van het IPB, het interdiocesaan pastoraal beraad. 
 
In de Visietekst van het huidig leerplan rooms-katholieke gods-
dienst (1999) worden geen doekjes gewonden omtrent het ge-
wenste profiel van een godsdienstleerkracht: “Godsdienstleer-
krachten zijn christenen”1, “zij zoeken voor de leerlingen leraar 
te zijn vanuit hun geloof in God, de Vader, in Jezus, de Christus 
en in de Heilige Geest”2. Voorts verduidelijkt de tekst dat leer-
krachten dat geloof beleven in verbondenheid met de kerkge-
meenschap. De auteurs van de Visietekst, geschreven in op-
dracht van de Vlaamse bisschoppen, menen dat de godsdienst-
leerkracht het omgaan met de jongeren niet alleen beleeft als 
een opgave, maar ook als een gave, en als dusdanig in dit be-
roep zijn/haar ware roeping als mens en als christen vindt. De 
volgende kwalificatie van de verbondenheid van godsdienst-
leerkrachten met de kerk valt hierbij op: “Liefde voor de kerk 
en kritische loyaliteit [sluiten] elkaar in”3. Deze loyaliteit ten 
opzichte van kerk en geloof komt tot uiting in het authentieke 
getuigen van de leerkracht vanuit de christelijke traditie. De Vi-
sietekst stelt dat de godsdienstleerkrachten zich laten bevragen 
over hun christelijk geloven en dat het respect voor de vrijheid 
van de leerlingen daarbij een bijzondere uiting is van een echte 
en waarachtige christelijke levenshouding. De openheid die de 
Visietekst aan de dag legt voor de diversiteit binnen de leerlin-
gengroep gaat samen met een duidelijker christelijk profiel van 
de godsdienstleerkracht. Dat stelt bijzondere eisen aan de 
grondhouding en de persoonlijkheid van de godsdienstleer-
kracht.  
 In deze bijdrage schetsen we een beeld van hoe drie Vlaam-
se, katholieke vrouwen vanuit een andere invalshoek op hun 
eigen wijze vormgegeven hebben aan een dergelijke kritische 
loyaliteit ten opzichte van hun geloof en van het instituut kerk, 
in de hoop dat hun getuigenis inspiratie kan bieden voor gods-
dienstleerkrachten. Wat hen bindt, is dat zij alle drie actief ge-
weest zijn, of het nog zijn, als voorzitter van het IPB, het Interdi-
ocesaan Pastoraal Beraad, het orgaan dat al veertig jaar poogt 
de hartslag te zijn van al wat zich op het kruispunt van kerk en 
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samenleving afspeelt en leken een stem wil geven binnen de 
idee van een samengedragen verantwoordelijkheid. Het ipb is – 
door de ruime aanwezigheid van christelijke organisaties en ge-
loofsgemeenschappen – het breedste overlegorgaan van de 
Vlaamse kerk, dat het gesprek aangaat met kerkelijke gezags-
dragers op zoek naar wegen van vitaal kerk-zijn en vitale ge-
meenschapsvorming. Met hun statuut van eigenstandigheid, 
waarbij het IPB haar eigen voorzitter en samenstelling kiest en 
zelf haar agenda bepaalt, is het een uitgelezen plaats om kerk-
zijn doorleefd en geëngageerd te beleven.  

I. Agnes Pas 

1. Vele kamers in diezelfde kerk 

Agnes Pas is het toonbeeld van een vrouw die altijd met haar 
voeten te midden van kerk en samenleving heeft gestaan. Ook 
vandaag nog positioneert ze zich binnen het vruchtbare span-
ningsveld van een loyale en tegelijk ook kritische houding ten 
opzichte van de kerk en wat kerkopbouw vandaag kan beteke-
nen. Zo droomt ze nog steeds van een kerkelijk leiderschap dat 
ook gevoed kan worden van onderuit, van een kerk die de dia-
loog en het overleg ernstig neemt. In haar eigen woorden4: 

Na het tweede Vaticaans concilie had je het gevoel dat be-

paalde bisschoppen volledig wilden gaan voor de communio. 

In die geest reageerden ze soms met woorden als: ‘Wij ver-

staan jullie’, of ‘jullie meningen vinden we heel belangrijk’, of 

‘het kan veel democratischer, ook al is de kerk zelf geen de-

mocratie’. Dit vertrouwen werd later minder aangevoeld. De 

bisschoppen raakten niet meer onder de indruk van wat er 

van onderuit allemaal gedaan en bedacht werd. Ze luisterden 

wel, maar voorstellen voor hervormingen liepen telkens vast. 

Ze reageerden eerder vanuit een zorg om de standpunten van 

Rome nog eens duidelijk te verdedigen. Ze konden of wilden 

blijkbaar niet anders. Het ging dan over thema’s die te maken 

hadden met het gezin, de seksuele moraal, echtgescheidenen, 

het ambt in de kerk en zo meer. Natuurlijk gebeuren er in de 
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kerk geen fundamentele hervormingen op vier of vijf jaar, 

maar nadat Ordinatio sacerdotalis – over de vrouw in de kerk – 

uitkwam, kon zelfs niet meer gezegd worden dat we op dat 

vlak geduld moesten hebben, want het lag net in de bedoeling 

van Ordinatio sacerdotalis om de discussie daaromtrent eens en 

voorgoed te beslechten. Het leek wel alsof er een algemene, 

zeer spijtige, vertrouwensbreuk was gegroeid: priesterraden, 

pastorale raden, het IPB, geloofsgemeenschappen en organisa-

ties stonden lijnrecht tegenover de visie die door Rome werd 

verdedigd. De discussie over de vrouw en het priesterambt 

werd toen botweg als afgesloten beschouwd, terwijl ze eigen-

lijk nog nooit ernstig begonnen was. Bovendien kwamen deze 

uitspraken op een ogenblik dat de plaatselijke geloofsge-

meenschappen meer en meer door vrouwen werden gedra-

gen.  

Het is volgens Agnes Pas niet zo dat vrouwen staan te dringen 
om mee in het leiderschap te stappen. Ze meent dat het pries-
tertekort daarmee ook niet opgelost zou zijn. Ze vraagt zich 
vooral af hoelang het nog gaat duren dat men de feitelijke roe-
ping van vrouwen verder blijft negeren of wantrouwen of zelfs 
verdacht vinden. Agnes Pas is meermaals, toen ze nog voorzit-
ter was van het IPB, door behoudsgezinde gelovigen verzocht 
om zeker niet het woord te nemen over de kerk, aan de ene 
kant omdat ze een vrouw was, en aan de andere kant omdat 
haar gedachten de kerk op een negatieve wijze zouden kunnen 
beïnvloeden. In het begin schrok ze daar nog van terug, want ze 
was zich helemaal niet bewust van die ruimere invloed. Boven-
dien ervoer ze zichzelf veeleer als mild en respectvol ten over-
staan van de moeilijke beleidstaak waarvoor de kerkleiding in 
een overgangstijd stond en nog staat. Pijnlijk vond ze wel het 
confronterende besef dat gelovigen elkaar op dergelijke wijze 
wantrouwen omdat ze er een verschillende visie op nahouden5. 

De radicale Vaticaanse standpunten over de vrouw, het ambt 

en echtscheiding hebben bepaalde ingenomen posities de 

laatste decennia nog versterkt en verhard. Wijlen Frans Ver-

leyen gaf destijds in Knack een scherpe analyse van het pro-

bleem van de verscheidenheid. ‘Gelovigen zouden beter con-

sequent zijn’, aldus de auteur. ‘Ze zouden beter de kerk verla-
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ten als ze het niet eens zijn met de algemene richtlijnen er-

van’. Het is vandaag relatief riskant geworden om je nek uit te 

steken in een publiek forum, want je wordt vaak door ande-

ren geplaatst waar jezelf liever niet wilt staan. Maar ik ben het 

er absoluut niet mee eens dat gelovigen die hun kerk van bin-

nenuit willen hervormen, zich reeds in een schisma bevinden 

of laf zouden zijn omdat ze de kerk niet verlaten. Hoe moei-

lijk en complex de situatie vandaag ook moge zijn, men kan er 

zich evengoed over verheugen dat er veel kamers mogen zijn 

in het huis van dezelfde kerk, een kerk die volop in ontwikke-

ling is. Petrus en Paulus, die ook wel eens van mening ver-

schilden, hebben elkaar toch ook niet weggestuurd? Mogen 

gelovigen niet blijven spreken over de kerk waarvan ze dro-

men, over hun interpretaties van het evangelie en over hun 

geschillen en conflicten? Mogen ze hun gelovige inzichten 

niet kenbaar maken aan kerkelijke gezagsdragers? De cruciale 

vraag zal echter zijn: tot hoever kan deze verscheidenheid 

gaan? Natuurlijk zijn er grenzen. Dat hierin de kerkleiding 

het laatste woord zal hebben, behoort tot hun verantwoorde-

lijkheid. 

Idealiter zou volgens Agnes Pas het Interdiocesaan Pastoraal 
Beraad (IPB), dat toch een heel breed kerkelijk advies- en over-
legorgaan beoogt te zijn, die verscheidenheid moeten weerspie-
gelen en een plaats van dialoog zijn, wat het volgens haar ook 
daadwerkelijk is vandaag. Agnes Pas vindt dan ook dat dit or-
gaan haar plaats moet blijven opeisen om – vanuit wederzijds 
respect – de luis in de pels te blijven bij belangrijke maatschap-
pelijke thema’s en bij het beleid van de bisschoppen. Het IPB 
moet voor haar vertrekken van de plaats waarop ze staat. “En 
vandaag gaat het over de gekwetste en geknakte kerk, over de 
zoekende en een beetje stuurloze mens.” Ze vult aan dat vanuit 
die context er verbindingen dienen te worden gelegd tyssen 
mensen, geloofsgemeenschappen en christelijke instellingen 
van velerlei pluimage. 
 Agnes Pas merkt verder op dat de gelovige van vandaag 
zich informeert, studeert, nadenkt, kortom een mondige gelovi-
ge is.  
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In twintig jaar tijd zijn de meeste gelovigen veel kritischer in 

hun kerk komen te staan. Ze willen over alles hun zegje doen, 

en terecht. Men kan de gelovigen niet langer als onvolwasse-

nen of onwetenden aanspreken. Ze verdragen dit niet langer. 

Ze willen gerespecteerd worden om wie ze zijn en voor de 

wijze waarop ze in de kerk willen staan. Maar het is alsof 

Rome niet houdt van christenen die meedenken, die hun lei-

ders bevragen en die als volwassenen, gewetensvol hun eigen 

weg gaan. Denk maar aan bisschop Gaillot6 die geen bisschop 

mocht blijven. De verlangens van het kerkvolk worden door 

de kerkelijke overheid al te gemakkelijk geïnterpreteerd als 

dwalingen, als een wegdrijven van de eigenheid van de ka-

tholieke kerk. Maar kritische gelovigen willen kerk en evan-

gelie net weer dichter bij elkaar brengen. Vraagt onze nieuwe 

maatschappelijke werkelijkheid niet om een kerkvorm die 

meer geloofwaardig wordt? Een kerkvorm waarin een recht-

matige pluriformiteit wordt erkend en de discussiepunten 

fundamenteel worden aangepakt? Gelovigen mogen elkaar 

niet wantrouwen, precies op het ogenblik dat ze zich meer tot 

elkaar zouden moeten richten. Er bestaat immers geen 

blauwdruk van hoe men vandaag kerk kan zijn. Als kroon op 

het werk droom ik van milde kadermensen die kunstenaars 

worden in het opmerken en aanmoedigen van zinvolle expe-

rimenten. Van leiders en leidsters, begeleiders en begeleid-

sters die inspirerend aanwezig zijn en die hun medewerkers 

‘betrappen’ op het goede. Ouders die niet kiezen voor een di-

alogisch en flexibel ouderschap, jagen hun kinderen het huis 

uit. Hetzelfde gebeurt in de kerk. Gezag wordt gekoppeld aan 

de wijze waarop het wordt uitgeoefend en aan de overtui-

gingskracht van de gehanteerde argumenten. Er is niet langer 

iemand die weet en anderen die het niet weten.  

Agnes Pas wil zelf staan voor een kerk van gelovigen die, geïn-
spireerd door de idee van de samengedragen verantwoorde-
lijkheid en vanuit de individuele spirituele diepte, altijd vrij-
moedig blijven doen wat ze denken volgens het evangelie te 
moeten doen, en hun inzet niet laten afremmen door reactionai-
re tendensen binnen de kerkelijke hiërarchie. Ze waarschuwt 
hierbij wel om altijd vanuit ‘liefde voor de kerk’ te vertrekken, 
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en jezelf te behoeden om niet in een autoritaire houding te ver-
vallen. Ze laat zich hierin graag inspireren door de heilige Cat-
harina van Siena (†1380), een van de belangrijke mystici van de 
rooms-katholieke kerk. 

Catharina verzamelde voedsel en kleding voor de allerarm-

sten, bezocht gevangenen en verpleegde besmettelijke zieken, 

bij wie anderen niet in de buurt durfden te komen. Toen ze 

achter in de twintig was, engageerde ze zich in de plaatselijke 

en de ruimere politiek. Op haar 29e trok ze op uitnodiging 

van de paus naar Avignon – het stoorde haar trouwens mate-

loos dat hij niet in Rome resideerde. Mede dankzij haar opval-

lende brieven en berispingen aan het adres van paus Gregori-

us XI liet deze zich uiteindelijk overhalen zijn hof weer naar 

Rome te verplaatsen. Ze had een sterke en innemende per-

soonlijkheid. Vanuit een vurige evangelische bewogenheid en 

diepe Godsverbondenheid, wou ze haar leven geven om de 

kerk te hervormen en weer geloofwaardig te maken. Daarom 

schreef ze vlijmscherpe, kritische brieven, niet alleen aan de 

paus, maar ook aan wereldlijke vorsten en hooggeplaatste fi-

guren. Haar oproepen waren zo authentiek en gemeend dat 

ze velen verbaasd achterlieten. Wat daarbij bovenal opvalt, is 

dat Catharina groot is geworden, niet omwille van de succes-

sen die ze boekte, maar eerder door de wijze waarop ze haar 

mislukkingen verwerkte. Daar kunnen we vandaag veel uit 

leren.  

Agnes Pas vindt het merkwaardig dat de paus in de 14e eeuw 
aan Catharina vroeg om de kardinalen toe te spreken en te zeg-
gen hoe het nu verder moest met de kerk.  

Stel dat paus Benedictus XVI vandaag aan een gezagvolle en 

inspirerende gelovige vrouw uit Latijns-Amerika zou vragen 

om eens naar Rome te komen om de kardinalen toe te spreken 

over uitdagingen voor de kerk van de toekomst. Dat zou pas 

medianieuws zijn! 
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2. Kerkverbondenheid 

Agnes Pas ziet zichzelf niet los van de kerk als geheel en vindt 
dat sommige ritueelgelovigen of randkerkelijken hierin een 
dubbel gezicht vertonen: “Enerzijds breken ze de kerkleiding 
af, anderzijds willen ze in alles wat ze doen door diezelfde 
kerkleiders bevestigd en erkend worden”. Voor haar slaat er-
kenning altijd op wederzijdse erkenning en respect en dat 
vraagt om een loyaliteit aan beide kanten: “gewijden en niet-
gewijden, kerk van bovenuit en onderuit zouden elkaar zo 
moeten ontmoeten dat aan beide zijden het geloof uitgezuiverd 
kan worden”. Ze vindt dat bij een kerkelijke crisis niet moet ge-
poogd worden om elkaar ‘binnen te halen’, maar wel dat over-
leg een topos is waar iets nieuws kan groeien vanuit een we-
derzijds verrijkende evangelische dialoog. In antwoord op de 
vraag naar haar loyaliteit ten opzichte van de kerk, moet ze 
toegeven dat het krediet dat ze de kerk geeft soms zwaar op de 
proef werd en wordt gesteld, maar toch moet ze ook beamen 
dat de kerk haar niet loslaat, meer dan ze beseft en soms zou 
willen, wat voortkomt uit zowel het gevoel niet anders te kun-
nen als het feit dat ze er ook geregeld op aangesproken wordt.  

Je hebt je hele leven in die kerk gewerkt en er het beste van je-

zelf gegeven. Bovendien heb je in de schoot van die kerk zo-

veel toffe mensen leren kennen en zoveel meegemaakt wat 

kleur aan je leven heeft gegeven en waardoor je geïnspireerd 

bent geraakt. Maar het is niet zo dat wat er nu allemaal ge-

beurt in de kerk, mijn geloof helemaal niet aantast of mij niet 

kwaad maakt vanbinnen. Het is vandaag niet het moment om 

met woorden te zwaaien als: ‘de kerk heeft al ergere crisissen 

doorstaan en zal ook deze wel overleven’. Vandaag is de kerk 

ten diepste in haar geloofwaardigheid aangetast. En de ver-

ontwaardiging is terecht. 

Ook op dit punt laat Agnes Pas zich inspireren door Catharina 
van Siena, die haar banden met de kerk nooit heeft doorge-
knipt, en wier liefde voor wat zij vond dat de kerk moest zijn, 
zo groot was dat ze er niet voor terugdeinsde om naar de paus 
een brief te schrijven dat hij zich moest schamen over de mis-
bruiken en wantoestanden van haar tijd. 
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Haar verontwaardiging kwam vanuit haar basisgevoel dat 

een kerk symbool moest staan voor dat waartoe het evangelie 

oproept: de nieuwe mens. Het kwam bij haar niet op om zich 

van de kerk af te scheiden, de kerk was haar familie. Het is 

ook die verbondenheid die maakt dat ik niet anders kan dan 

ten diepste om de toekomst van de kerk bezorgd zijn. Ik kan 

mij daar niet buiten plaatsen, want ik heb wereldwijd mensen 

leren kennen die voor mij veel betekenen en die zeer inspire-

rend zijn. Mensen die nog dagelijks het beste van zichzelf aan 

anderen schenken en op die manier Gods liefde zichtbaar 

maken. Op die manier is de kerk een deel van mezelf gewor-

den. Ik kan dus onmogelijk beamen wat Freud zou hebben 

beweerd, namelijk dat hij in mensen over het algemeen wei-

nig goeds heeft ontdekt. Wat men ook mag beweren van 

kerkmensen – want ik heb meestal met hen te maken gehad – 

ik ben heel dankbaar dat velen voor mij goede wegwijzers 

zijn geweest. Ze hebben me een geloofstraditie leren kennen 

van waaruit het leven voor mij een meerwaarde krijgt aan 

vreugde en weerbaarheid. We mogen dan ook niet zo preten-

tieus zijn om te doen alsof het kwaad alleen aan de overkant 

zou zitten, bij de anderen, want iedereen weet hoe moeilijk 

het is om de consequentie van het evangelie te beleven. Als 

Franciscus van Assisi durfde te zeggen: ‘Je moet mij geen hei-

lige noemen, want ik ben de grootste zondaar die hier rond-

loopt’. Wat moeten wij dan niet over onszelf denken? 

Zoals talloze anderen is ook Agnes Pas vaak gevraagd om over 
haar geloof te spreken en om over haar visie op de kerk te ge-
tuigen. Het heeft haar getroffen hoe dikwijls er waarom-vragen 
worden gesteld.  

‘Waarom engageer je je in een kerk die zo vrouwonvriendelijk 

is? Waarom zo een sterke betrokkenheid? Waarom nog gelo-

ven in een kerk die autoritair en voorbijgestreefd is? Waarom 

nog achter de kerk staan, nu het voor zovelen duidelijk is dat 

ze de boot van de geseculariseerde samenleving gemist heeft 

en bovendien zelf geen voorbeeld is? Waarom nog die kerk, 

want de kerk kan een samenleving toch niet veranderen?’ Als 

je op een van deze vragen wil antwoorden in een vertrouwd 

parochieverband, dan lukt dat nog enigszins. Maar als je dit 
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mag doen bij een groep twintigers, dan heb je algauw het ge-

voel dat er sprake is van twee totaal naast elkaar lopende we-

relden. Sommigen onder hen zeggen: ‘Ik geloof in niets’, of ‘ik 

geloof alleen in mezelf’. Deze jonge mensen roepen me op om 

te proberen te begrijpen wat ze vinden en meemaken en 

waarom geloven geen optie is. Ook zijn ze voor mij een uit-

daging om er beter achter te komen waarom ik zeg: ‘Ik ben 

een christen-gelovige’. Waarom blijf ik desondanks mijn hoop 

stellen op de kerk als gemeenschap van gelovigen? De woor-

den van Jeremia (Jr 20, 9) verwoorden nog het best hoe ik me 

daarbij voel:  

Soms denk ik: ik wil er niets meer van weten, 

ik spreek niet meer in zijn Naam. 

Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, 

het brandt in mijn gebeente. 

Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, 

maar het lukt me niet... 

II. Trees Dehaene 

1. Samengedragen verantwoordelijkheid 

Denkend aan het thema van loyaal-kritisch kerk-zijn, wijst 
Trees Dehaene op de samengedragen verantwoordelijkheid van 
gewijde en niet-gewijde gelovigen om samen kerk te maken. 
Tijdens Vaticanum II is de visie op de ‘gewone’ gelovige sterk 
veranderd7. In de lijn van de evoluties in de samenleving, werd 
ook in de kerk erkend dat mensen subject zijn van hun leven en 
dus ook van hun geloofsleven. Aansluitend werd veel ruimte 
gemaakt voor participatie. Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad 
(IPB), waarvan ze zelf zeven jaar voorzitter was, is een type-
voorbeeld van een orgaan dat ontstaan is om de voornemens 
van Vaticanum II te concretiseren, “als een orgaan waarbinnen 
reflectie, dialoog en beleidsadvies structureel een plaats krij-
gen”.  
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Na het enthousiasme van het begin, bleek het in de praktijk 

niet zo gemakkelijk om leken een volwaardige plaats te ge-

ven. Het gaat dan ook om een grote ommekeer ten opzichte 

van het verleden. Dezelfde aarzeling die vader en moeder er-

varen om hun kinderen los te laten en verantwoordelijkheid 

voor hun leven te geven? Of durven we met Lumen Gentium 

wel doorstoten naar een relatie van gelijken en ruimte geven 

aan de eigenheid van leken? Dit laatste betekent dat leken 

hun geloof willen duiden vanuit die eigenheid en verwachten 

dat men in de theorievorming meer rekening houdt met het 

geloof geleerd aan de werkelijkheid8. 

Loyaal-kritisch zijn vandaag, heeft voor Trees Dehaene voor-
namelijk te maken met het eerlijk zoeken naar openingen om 
geloof en kerk terug dichter bij het leven te brengen.  

In de loop van de geschiedenis is het geloof te veel een op 

zichzelf staand verhaal geworden, een gesloten geheel dat 

doorgegeven kan worden, maar dat de voeling met het leven 

enigszins verloor”. Ik ben ervan overtuigd dat leken veel 

meer kunnen doen dan ze zelf voor mogelijk houden. Ze heb-

ben een eigen verantwoordelijkheid op drie terreinen: op in-

houdelijk vlak, op het vlak van kerkopbouw en op maat-

schappelijk vlak.  

2. Verantwoordelijkheid leken op inhoudelijk vlak 

Op inhoudelijk vlak wijst Trees Dehaene op de erkenning bin-
nen Vaticanum II van het geloofsaanvoelen van alle gelovigen 
(sensus fidei).  

In het verleden is een grote dichotomie gegroeid tussen de 

clerus en het volk. De theorievorming rond geloof gebeurde 

enkel binnen de eerste groep, dus met een zekere bril. Vatica-

num II nodigt het volk Gods, priesters en leken, uit om de 

theologie – die steeds menselijke logos is – te toetsen aan het 

leven en aan de opdracht om gestalte te geven aan Gods on-

voorwaardelijke liefde. De sensus fidei kan corrigerend of aan-

vullend werken omdat leken en priesters die met hun beide 

voeten in de maatschappij staan aanvoelen waar het om gaat 
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en waar evangelie en leven elkaar raken. Leken hebben de 

taak opnieuw erkenning te geven aan de kracht van het ge-

wone leven. Mensen worden gevoelig voor ‘een meer’ in het 

leven – een transcendentie, een hogere instantie – niet vanuit 

een theoretische inwijding, maar (eerst) omdat ze geraakt 

worden. Eenvoudige ervaringen als een muziekstuk beluiste-

ren, een gesprek met een vriend bij wie je je veilig voelt om de 

grenzen van je kwetsbaarheid te overstijgen, het lichamelijk-

teder verwijlen bij je partner, geraakt zijn door de pijn van een 

ander, door een hand die iemand in zijn waardigheid herstelt 

én weer loslaat… dit kunnen allemaal ervaringen zijn waarin 

je het hogere, God of een godheid hoort spreken. 

Ze vervolgt dat in het christelijk geloof de omkering naar de 
a(A)nder centraal staat. Dit gebeurt volgens haar in elke erva-
ring van ware ontmoeting en bij uitstek in een relatie van liefde 
zoals tussen twee volwassenen of tussen ouders en kinderen.  

Daarom is het doodjammer dat een liefdesrelatie niet op gelij-

ke voet staat met het celibaat, althans niet in de feiten. Het 

zijn twee zinvolle levensstaten, elk met hun eigen waarde 

voor een mogelijke mediëring tot het geloof. Een vrouw van 

80 jaar vertelde: ‘Mijn geloof is pas echt geworden vanuit de 

ervaring van wat liefde is: mijn man graag zien en ook zijn 

mindere eigenschappen graag zien, zelf aanvaard worden 

met mijn kleine kanten, mezelf in de schaduw plaatsen als hij 

me nodig heeft, steeds meer de voorwaardelijkheid loslaten… 

dat is een beetje God zijn voor elkaar. Woorden die hol zijn, 

krijgen betekenis.’ Het wordt niet expliciet zo gezegd natuur-

lijk, maar illustrerend voor de hogere waardering van het ce-

libaat is bijvoorbeeld dat een diaken-weduwnaar nog steeds 

niet mag hertrouwen. Loyaal-kritisch zijn vraagt om op te 

komen voor elke levensstaat als gelijkwaardige bedding voor 

geloof en geloofsverantwoordelijkheid.  

Trees Dehaene heeft het ook over een ander belangrijk keerpunt 
dat door Vaticanum II bewerkstelligd werd, namelijk de hou-
ding van de katholieke kerk tegenover andere godsdiensten, 
met de expliciete erkenning dat God zich aan alle mensen laat 
kennen en niet enkel aan de christenen.  
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Dit nodigt ons uit om ons eerlijk te confronteren met andere 

referentiekaders en bereid te zijn samen te zoeken naar een 

gemeenschappelijke basis voor humanisering. Verschillende 

godsdiensten zijn als verschillende vensters op God of een 

godheid. Niemand heeft het enige of het enig juiste venster. 

Maar dit betekent niet dat geloofsopvoeding geen zin zou 

hebben. Onderzoek wijst er integendeel op dat geloofsopvoe-

ding en -praktijk wel degelijk een verschil maken en maat-

schappelijke relevant zijn. De religieuze gevoeligheid van 

jongeren wekken en deze gevoeligheid voeden vanuit een ge-

loofsovertuiging of levensbeschouwing brengt mee dat jonge 

mensen meer sociale gevoeligheid en burgerzin ontwikkelen. 

Dit heeft te maken met een wereldbeeld dat mensen open-

houdt voor grotere dingen dan het ‘ik’. In de huidige samen-

leving en in de lijn van de erkenning van andere godsdien-

sten vraagt het wel een context van open loyaliteit tegenover 

en kennismaking met andere overtuigingen, zonder daarom 

de eigen overtuiging op te geven.  

3. Verantwoordelijkheid van leken op vlak van kerkopbouw 

Op het vlak van kerkopbouw meent Trees Dehaene dat de weg 
naar participatie van onderuit gerealiseerd wordt. Ze verwijst 
naar een pastoor die met een ploeg geëngageerde leken sa-
menwerkte, in eerste instantie uit noodzaak, omdat hij er alleen 
voor stond.  

In dit samenwerken ontdekte hij echter een ongekende rijk-

dom aan spiritualiteit, inhoud en gaven. Die ervaring gaf hem 

een nieuw vertrouwen voor de toekomst. Toen hij met pensi-

oen ging, had hij ervoor gezorgd dat de parochie verder kon 

zonder priester. Volwaardige gebedsdiensten werden afge-

wisseld met eucharistievieringen verzorgd door de federatie-

priester of een gastpriester. De argwaan was verdwenen om-

dat hij ervaren had dat het delen van verantwoordelijkheid 

geen uitholling van het priesterlijk ambt meebracht. Hij kreeg 

integendeel meer kans om zich te concentreren op de eigen-

heid van zijn ambt, wat bij het overgaan naar federatiepries-

ters zeker belangrijk is.  
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Volgens Trees Dehaene illustreert dit de weg die participatie 
aan het beleid zal moeten gaan: “openingen komen vanuit goe-
de ervaringen”. Een heikel punt blijft volgens haar de participa-
tie van vrouwen. “Zij werken volwaardig mee in ploegen, maar 
zijn te weinig vertegenwoordigd in het hogere beleid.” Ze is er-
van overtuigd dat een kerk gedragen door mannen en vrouwen 
zichzelf veel evidenter corrigeert, net zoals in het gezin en de 
maatschappij mannen en vrouwen wanneer ze samenwerken, 
elkaar aanvullen, bijsturen, corrigeren, “en vooral ook de ande-
re kant bij elkaar vrij maken”. 

Een versterkend aspect voor de hiërarchische structuur van 

de kerk komt voort uit de vanzelfsprekendheid waarmee aan 

God mannelijke kenmerken worden toegeschreven. We moe-

ten ons geen voorstelling van God maken, maar we doen het 

toch. We zoeken dan naar een beeld dat zo verheven mogelijk 

is en grijpen daartoe naar de beste eigenschappen van men-

sen. Komende uit een traditie waarin de man maatschappelijk 

dominant was, wordt die invulling gemakkelijk mannelijk. 

Op zich is daar geen bezwaar tegen, zeker als men bedenkt 

hoe de voorstelling die Jezus van de Vader geeft een grondige 

kritiek bevat op het patriarchale beeld van zijn tijd. Toch zijn 

er belangrijke negatieve ‘effecten’ aan het beeld van God als 

man verbonden. Zo kan dit bewust of onbewust leiden tot een 

verbinding tussen geloofsinhoud en gezag. Daardoor raakt 

onze intuïtie van een God die liefde is, toch weer geassocieerd 

met de aloude eigenschappen van machtige goden. Het werkt 

ook de uitsluiting in de hand van vrouwen uit het priester-

ambt, zoals nogmaals bevestigd in de apostolische brief Ordi-

natio sacerdotalis, door deze te verdedigen als behorende tot de 

goddelijke beschikking. 

Wat de kerk als gemeenschap betreft, benadrukt Trees Dehaene 
dat bepaalde trends binnen de samenleving – zoals de indivi-
dualisering – ook in de kerk gevoeld worden. Leken ondergaan 
de maatschappelijke trends wellicht sterker, maar zien er ook 
de positieve aspecten van.  

De toenemende individualisering heeft bijvoorbeeld het posi-

tieve gevolg dat gelovigen vandaag een meer bewuste keuze 
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maken voor het geloof. Het is geen sociale keuze meer om je 

tot een bepaald geloof te bekennen. Dit betekent dat ze hun 

geloof ook bewuster willen integreren in hun persoonlijk le-

ven. Maar dat is niet hetzelfde als hun geloof enkel beleven 

als een persoonlijke zaak. Gelovigen hebben een gemeen-

schap nodig om hun geloof te beleven en te voeden, om hun 

engagement waar te maken. Gelovigen wensen ook vandaag 

samen te komen met anderen om zich in alle openheid aan 

elkaar, de Kerk, de Schrift en aan de Traditie te inspireren en 

zo hun gelovige identiteit verder gestalte te geven. Ze worden 

geen lid van een systeem, maar treden toe tot een levende 

gemeenschap van mensen die zich laat aanspreken door de 

God van Jezus. De individualisering brengt ook mee dat ge-

lovigen niet vanzelfsprekend aansluiten bij een territoriale pa-

rochie, maar ook hier een eigen keuze maken. Dit is niet goed 

of slecht, maar een gegeven waarmee best rekening gehouden 

wordt.  

4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van leken 

Voor Trees Dehaene hoort bij het kritisch-loyaal zijn ten opzich-
te van de kerk, ten slotte ook de medeverantwoordelijkheid 
voor het kerkbeeld in de publieke opinie en in de media: “dit is 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid”.  

Leken kunnen door hun opstelling en getuigenis een ander 

beeld van de kerk geven aan de maatschappij. Niet zozeer in 

contrast met de gewijde bedienaars, maar vanuit de kansen 

om een open evangelische houding uit te dragen en ander-

zijds ook kritisch te zijn als vanuit hiërarchisch-kerkelijke 

kringen dingen gebeuren die vanuit christelijk en menselijk 

oogpunt tegen de borst stoten.  

Mensen die voor zichzelf afstand hebben genomen van kerk en 
geloof houden er volgens haar vrij traditionele opvattingen op 
na over wat het is katholiek te zijn: “dit wordt in de hand ge-
werkt door de manier waarop officiële stellingen in de media 
opgenomen worden”. 
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Wijzelf moeten laten blijken dat ons geloof relevant is voor 

ons leven en dat het niet te herleiden is tot het geheel van ge-

boden en verboden waarmee men het nog vaak vereenzelvigt. 

Samen moeten we een aantrekkelijke kerk zichtbaar maken 

die inspirerend is en doet nadenken in plaats van achterna te 

hinken. Niet dat de kritiek niet mag weerklinken, want die is 

zeker ook nodig, maar het is vaak enkel dat. Een andere 

maatschappelijke verantwoordelijkheid vandaag is het om-

gaan met (nieuwe) morele vraagstukken. Ook hier heerst een 

eenzijdig beeld van wat katholieke moraal is. En binnen de 

kerk leeft vaak nog het gevoel de enige, of de enige juiste mo-

rele referentie te zijn. In een samenleving waarin er maar één 

overtuiging heerste, was het mogelijk het gewenste gedrag 

voor iedereen deductief af te leiden van een vooropgesteld 

principe, dat door iedereen aanvaard was. Vandaag is de 

maatschappij pluralistisch en zijn de morele vragen complex. 

In de lijn van Vaticanum II is het beter te verwijzen naar het 

persoonlijke en gevormde geweten als laatste instantie. Een 

gewetensbeslissing houdt rekening met principes, maar deze 

zijn niet voor iedereen gelijk en ze kunnen ook veranderen in 

nieuwe omstandigheden. Daarnaast houdt een gewetensbe-

slissing ook rekening met andere factoren: het concrete leven, 

de draagkracht van mensen, de complexiteit van relaties en 

situaties…  

Een nauwere aansluiting bij het leven is volgens Trees Dehaene 
ook een heel belangrijke voorwaarde om jonge mensen te raken 
met een boodschap waarover ze kunnen nadenken. Ze gebruikt 
hier het sprekende beeld van de kerktoren die vaak niet meer 
het hoogste gebouw is, maar wel een gebouw dat weerspiegeld 
wordt in een building van spiegelglas:  

Een beeld dat toont dat onze referentie oplicht, in en vanuit 

het profane. Een beeld ook dat verwijst naar een aangepaste 

manier om geloof waarachtig en mededeelbaar te maken.  
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III. Josian Caproens 

1. Pleidooi voor warme geloofsgemeenschappen 

Josian Caproens noemt zichzelf een zoekende gelovige die mee 
wil timmeren aan de weg van vitale geloofsgemeenschappen 
van vandaag en morgen en openstaan voor nieuwe uitdagin-
gen. Ze wil dit doen zonder te breken met het instituut kerk: “je 
losscheuren van de kerk, maakt dat je niet meer kan meebou-
wen aan de kerk van vandaag en morgen. Je kan dan alleen 
maar van aan de zijlijn toekijken. Dus opteer ik voor de loyale 
verbondenheid enerzijds, en de kritische houding die kan aan-
zetten tot actie, verandering en hervorming anderzijds”9. Ze 
houdt ook van de term vitale of levende geloofsgemeenschap-
pen, omdat daar de idee van een open kerk achter zit, van een 
gelovige gemeenschap die ook zoekenden tot haar laat komen. 
Gelovige gemeenschappen moeten voor haar breed openstaan 
voor ieder die zoekend aanwezig wil zijn, voor ieder ook die 
zich niet meteen als katholiek wil profileren. In haar eigen 
woorden klinkt het als volgt: 

Een vitale geloofsgemeenschap is een warme gemeenschap, 

waar mensen in verbondenheid vanuit het evangelie elkaar 

ontmoeten en bemoedigen. Waar mensen ook met hun ‘zin 

zoeken’ terechtkunnen. Dat brengt volgens mij een stukje Rijk 

Gods op aarde. Het gaat erom mensen het gevoel te geven dat 

ze in de kerk een plaatsje krijgen, met al hun vragen en ook 

met al wat ze te bieden hebben, want iedereen kan meebou-

wen aan de kerk van morgen. Het is goed dat overtuigde 

christenen zoekende mensen een stukje op sleeptouw nemen, 

met hen mee op weg gaan en hen zo een ervaring van ge-

meenschap aanbieden. Iemand hoeft zich niet expliciet als ge-

lovige te uiten, om iets zinvol te kunnen ontdekken in het 

christelijk gedachtegoed. En als sommige mensen daar dan 

echt iets in ontdekken, kunnen ze er desgewenst verder in 

gaan en groeien. Volgens mij is er een grote nood aan derge-

lijke open kerkgemeenschappen, want velen zijn gevoelig 

voor dat ‘Meer’ in het leven. Nu de kerk in een diepe crisis zit, 
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is het voor mensen vaak moeilijk om zich als gelovige of zin-

zoeker met zo een instituut te vereenzelvigen. Daarom juist 

moet de kerk laten zien dat ze meer is dan dat instituut en 

haar armen wijd openzetten voor ieder die er het goede in wil 

ontdekken. Ik merk uit eigen ervaring dat bijvoorbeeld een 

aantal leerkrachten wel geïnteresseerd zijn in zingeving en ge-

loof, zonder dat ze daarbij in één adem met de kerk willen 

genoemd worden. Die openingen mogen we niet laten liggen 

om samen, in alle vrijheid, over geloven en kerk te spreken en 

een stuk gemeenschap te beleven. We zijn samen verant-

woordelijk voor de opbouw van de gemeenschap. 

Josian Caproens meent ook dat op sleutelmomenten – zoals een 
huwelijk, doopsel, vormsel of begrafenis – de kerk nog altijd 
een belangrijke rol kan vervullen met betrekking tot zingeving. 
“Als op die momenten een priester of leek mensen op een goe-
de manier kan inspireren en begeleiden, wordt het christelijk 
gedachtegoed tastbaar voor de betrokkenen en gebeuren er 
mooie dingen.” Volgens Josian Caproens worden dergelijke 
kansen veel te weinig benut, ook omdat ze niet echt ingebed 
zijn in een gemeenschapsleven. Verbondenheid is hierbij een 
belangrijk gegeven. 

2. Nood aan een kader 

Josian Caproens wil ook loyaal blijven ten opzichte van het in-
stituut kerk om redenen die eerder menselijk-pragmatisch van 
aard zijn. Volgens haar is het moeilijk om bij de bron, het evan-
gelie, te blijven als je daar geen kader toe geboden wordt. “Ge-
loven beleef je best in gemeenschap, want op je eentje is dat 
verre van vanzelfsprekend. Je verdiept je vaak pas in je geloof 
door er samen met anderen mee bezig te zijn en het samen te 
beleven. De kerk(gemeenschap) kan de nodige omkadering 
aanreiken en ook mede pogen te bewaken waar het echt om 
gaat.” Symbolen en tradities noemt ze wegen bij uitstek om in 
gemeenschap uitdrukking te geven aan het persoonlijke geloof. 
Josian Caproens heeft echter ook kritiek op het beleidsmatige 
aspect van de kerk van vandaag. “Het klerikalisme zit diep in-
gebakken in de structuren van de rooms-katholieke kerk.” Ze 
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spreekt over het instituut dat té hiërarchisch en té machtsgeori-
enteerd is, té veraf en te weinig menslievend. Vooral dit laatste 
aspect stoot haar tegen de borst, omdat naar haar aanvoelen te 
vaak de leer boven de mens geplaatst wordt. “Dat getuigt van 
een gebrek aan vertrouwen in de mens en uiteindelijk in God 
zelf.” Ze pleit verder ook voor een kerk die de pluraliteit aan 
kerken aanvaardt. 

Er zou een hele waaier aan verscheiden vormen van kerk-zijn 

aanwezig moeten zijn binnen die ene grote bemoedigende en 

bevrijdende kerk. Belangrijk is echter dat de ene vorm van 

kerk-zijn zich niet zuiverder waant dan de andere. Zo zou de 

Latijnse mis bijvoorbeeld een optie moeten zijn voor hen die 

zich daarin vinden, maar evengoed moeten leken kunnen 

voorgaan in een andere vieringvorm. De Blijde Boodschap 

laat zich niet grijpen in één bepaalde formule. Bij het kerk-zijn 

moet het samenbrengen voorop staan en niet het uitsluiten. 

Polarisatie of kampvorming moet ten allen tijde vermeden 

worden, maar dat is pas mogelijk binnen een open klimaat 

van menslievendheid, waarbinnen diversiteit de nodige ruim-

te krijgt. Het mag geen of-of-voorstelling worden, het is een 

en-en-verhaal. 

Josian Caproens vult aan dat er zeker ook onder kerkverant-
woordelijken personen te vinden zijn die het anders willen 
aanpakken, hoewel het hen volgens haar vaak ontbreekt aan 
wat lef en durf om een mogelijke hervorming op te starten, ook 
al is dat verre van evident is voor de betrokkenen zelf, “want 
ook zij willen op hun beurt niet buiten de kerk treden, maar 
vanuit het binnenperspectief kansen geven aan verandering”. 
Zelf noemt ze zich een consensusfiguur, die met zoveel moge-
lijk mensen zoveel mogelijk wil bereiken.  

3. De boodschap vraagt niet steeds om profilering 

Josian Caproens is ook een grote voorstander van priesters of 
bisschoppen die zich als mens tussen de mensen bewegen.  

Vele uiterlijke tekenen werken vaak imponerend en dat is niet 

nodig, want de boodschap an sich is krachtig genoeg om haar 
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effect niet te missen. Op die manier zou de boodschap ook 

dichter bij de mensen komen te staan en kan je er zelfs meer 

door aangesproken worden.  

Al wil ze niet ontkennen dat er gelegenheden zijn waar uiterlij-
ke profilering een plaats kan hebben, maar de rol van uiterlijk 
machtsvertoon zou voor haar toch eerder gering mogen zijn, 
“zodat de afstand tussen volk en priester of bisschop niet 
overmatig beklemtoond wordt”. Ze voegt eraan toe dat ‘het 
gewoon doen’ de dialoog ook in omgekeerde richting zou be-
vorderen, meer bepaald omdat bisschoppen meer rekening 
zouden kunnen houden met wat leken denken en voelen wan-
neer de afstand zo klein mogelijk wordt gehouden. Ze verwon-
dert er zich over dat ze als voorzitter van het Interdiocesaan 
Pastoraal Beraad (IPB) van de bisschoppen nog nooit een recht-
streekse vraag naar overleg over een bepaald onderwerp heeft 
gekregen.  

Als dat niet gebeurt, voelt het aan als een gemiste kans. Veel 

heeft te maken met het statuut dat aan ‘overleg en advies’ 

wordt toegekend. Wordt het gezien als iets om simpelweg 

naast je neer te leggen of kan het iets zijn dat verrijkt? Het IPB 

is een uitgelezen plaats waar de bisschoppen met hun vragen 

en bedenkingen over allerlei thema’s terecht zouden kunnen 

om voeling met de samenleving en met christengelovigen te 

houden. Er zit massa’s expertise binnen het hele brede christe-

lijk veld. We beseffen natuurlijk wel dat bepaalde zaken traag 

hun weg vinden binnen het instituut kerk, maar de geest van 

Vaticanum II mag toch echt eens beginnen waaien, zo dat sa-

men gedragen verantwoordelijkheid niet enkel mooie woor-

den blijven. Laat vrouwen ook echt mee die verantwoorde-

lijkheid dragen, naar binnen en naar buiten. Neem niet-

gewijde mannen en vrouwen op in de bisschoppenconferentie 

en laat hen publiekelijk aan het woord als mededragers van 

de bisschoppelijke boodschappen. Op die manier wordt die 

samengedragen verantwoordelijkheid ook fysiek zichtbaar 

voor de samenleving. De klok moet vooruit- en zeker niet te-

ruggedraaid worden. Het IPB zal blijven herhalen dat er in de 

kerk meer ruimte moet komen voor een diversiteit van cha-

risma’s en ambten, waarbij de gelijkwaardigheid moet bevor-
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derd worden en het menselijke voorrang krijgt op het vorme-

lijke, institutionele en structurele. We moeten vanuit de tradi-

tie blijven zoeken naar wegen van kerk-zijn en gemeen-

schapsvorming die de mens van vandaag aanspreken en het 

evangelie tot een levengevend evangelie maken. 

IV. Besluit 

In deze bijdrage hebben we drie hedendaagse katholieke vrou-
wen hun eigen wijze van kritisch-loyaal kerk-zijn laten om-
schrijven. Wat kunnen hun denkwegen nu betekenen binnen de 
geloofscommunicatie en levenbeschouwelijke reflectie in het 
onderwijs en het pastorale veld? We laten tien perspectieven 
oplichten uit het voorgaande, waarbij de verschillende elemen-
ten niet los staan van elkaar, maar eerder op elkaar voortbou-
wen of elkaar impliceren: 
 
1. Loyaal-kritisch kerk-zijn denkt de kerk van onderuit en de 

kerk van bovenuit samen. De kerk is niet alleen het insti-
tuut, maar de brede geloofsgemeenschap van christen-
gelovigen en gewijde ambtsdragers uit alle echelons.  

2. Loyaal-kritisch kerk-zijn betekent dat zowel gewijde als 
niet-gewijde gelovigen samen verantwoordelijkheid dra-
gen.  

3. Loyaal-kritische gelovigen aanvaarden de pluraliteit in en 
buiten de kerk. Ze staan voor een kerk die vele kamers kent 
en open staat voor verscheidenheid, zelfs voor een ver-
scheidenheid die zich als niet-gelovig of anders-gelovig 
omschrijft. Het gaat om het beeld van een kerk die wil uit-
nodigen en niet uitsluiten.  

4. Samengedragen verantwoordelijkheid vraagt om een dia-
loog waarbij ieder zich laat verrijken door de ander en 
niemand exclusief in de waarheid staat. Dialoog en overleg 
worden ernstig genomen. 

5. Loyaal-kritisch kerk-zijn denkt na over de rol van de vrouw 
in de kerk en over haar plaats in kerkelijke beleidsfuncties. 
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6. Een loyaal-kritische houding stelt het evangelie en de bood-
schap centraal en laat daarmee menslievendheid voorgaan 
op het deductief toepassen van voorschriften: “een vitale 
geloofsgemeenschap is een warme gemeenschap, waar 
mensen in verbondenheid vanuit het evangelie elkaar ont-
moeten en bemoedigen” (Josian Caproens). 

7. Anderzijds poogt het loyaal-kritisch denken ook een “eer-
lijk zoeken te zijn naar openingen om geloof en kerk terug 
dichter bij het leven te brengen” (Trees Dehaene). 

8. Een loyaal-kritische gelovige droomt van “milde kader-
mensen die kunstenaars worden in het opmerken en aan-
moedigen van zinvolle experimenten” (Agnes Pas). 

9. Loyaal-kritisch kerk-zijn ziet vele wegen als mediërend 
voor het geloof, waarbij het celibaat één welbepaalde optie 
is en een liefdesrelatie een andere, evenwaardige optie. 

10. Een loyaal-kritische gelovige zal enerzijds het belang van 
een gemeenschap duiden voor het voeden van het geloof en 
anderzijds op een positieve manier de toenemende indivi-
dualiseringstrend een plaats geven. Hierbij wordt de per-
soonlijke keuze voor het geloof als even waardevol gezien 
ten opzichte van een keuze voor het geloof vanuit een cul-
turele evidentie. 

 
Noten: 

 

1 ERKENDE INSTANTIE, Visietekst van de commissie in opdracht van de bis-
schoppen, in Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs in 
Vlaanderen, bijlage I, 1996, p. 14. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 L. PULINCKX, Gesprek met Agnes Pas, Mechelen, 4 oktober 2010. 
5 A. PAS, Ontmoetend leren geloven. Kerk van mensen, onderweg tussen ver-

leden en toekomst, Tielt, Lannoo, 1996, p. 176. 
6 Omtrent deze kwestie, cf. Belga, 13 januari 1995. “Jacques Gaillot, het 

enfant terrible van het Franse episcopaat, heeft vrijdag verklaard dat hij 
‘ontslagen’ is als bisschop van Evreux. Een dag eerder had kardinaal Gan-
tin, prefect van de Vaticaanse congregatie voor de bisschoppen, hem ver-
zocht zijn ontslag in te dienen. De 59-jarige Gaillot, sinds 1982 bisschop van 
Evreux, is naar eigen zeggen niet op deze uitnodiging ingegaan. Maar hij 

 



DE KRACHT VAN LOYAAL-KRITISCH DENKEN 

 

395

 

kreeg vervolgens wel te horen dat zijn bisschopszetel in het westen van 
Frankrijk met onmiddellijke ingang vacant was verklaard. Het Vaticaan 
hield het er vrijdag op dat paus Johannes Paulus II het ontslag van Gaillot 
heeft aanvaard. De bisschop heeft in het verleden herhaaldelijk onortho-
doxe stellingen ingenomen. Vooral op zedelijk terrein roerde hij zich veel-
vuldig. Zo pleitte hij voor de abortuspil, de acceptatie van homoseksuali-
teit, het gebruik van condooms om aids te voorkomen en de opheffing van 
het celibaat voor priesters”.  

7 L. PULINCKX, Gesprek met Trees Dehaene, Herent, 10 oktober en 24 no-
vember 2010. 

8 T. DEHAENE, Is er nog plaats voor levensbeschouwing? Een maatschappe-
lijke en kerkelijke verkenning, in D. POLLEFEYT (ed.), Leren aan de werkelijkheid. 
Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-reeks, 49), Leuven - 
Amersfoort, Acco, 2003, pp. 29-43.  

9 L. PULINCKX, Gesprek met Josian Caproens, Wilrijk, 19 november 2010. 


