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Voorwoord

Het verhaal van dit onderzoek begon op een sombere novemberavond in
het midden van de jaren zeventig, tijdens een kerkenraadsvergadering. De
plaatselijke predikant legde uit dat hij het niet nodig vond om nog langer
catechisatie te geven. “Paarlen voor de zwijnen werpen” noemde hij het.
Hij was ervan overtuigd dat de ‘huidige’ jongeren een verloren generatie
vormden. Alle mannen van de kerkenraad knikten serieus en gaven toe-
stemming aan de predikant om met catechese te stoppen. Mijn hevige pro-
testen, ik realiseerde mij dat het mijn kinderen waren die zwijnen werden
genoemd, hielpen niets. Uiteindelijk mocht ik, als ik dat wilde, zelf cate-
chese geven, maar het interesseerde niemand hoe dat verder in zijn werk
ging. Tegen 1980 stonden we voor de keus om óf de kerk vaarwel te zeg-
gen óf terwille van onze kinderen iets te gaan doen aan de miscommuni-
catie, die we telkens weer ervoeren wanneer het om intergeneratieve
geloofscommunicatie ging. Jaap, mijn man, ging theologie studeren en
werd predikant. Ik verdiepte mij vanaf dat moment in geloofsontwikke-
ling, geloofsoverdracht, geloofsopvoeding en andere aan mijn pedagogi-
sche discipline verwante secties van de praktische theologie. In mijn
adviespraktijk, voor ouders in verband met de ‘gewone’ opvoeding, kwam
ik steeds weer zingevingsvragen tegen, die diep doorwerkten in de opvoe-
dingsattitude van ouders en de opvoedingspraktijk. Actief meewerkend in
het jongerenwerk van de gemeente kwam ik tot de ontdekking hoe ambi-
valent volwassenen omgingen met geloofscommunicatie. Enerzijds maak-
te men zich zorgen, anderzijds bleek er weinig animo veel energie te steken
in nieuwe vormen van intergeneratieve geloofscommunicatie. En wanneer
intergeneratieve geloofscommunicatie vanuit de inbreng van mijn man en
mij effectief bleek, riep dat niet zelden naast waardering ook negatieve
reacties van jaloezie en afweer op. Maar de diepgevoelde opdracht, om
zoveel te doen aan de stokkende geloofscommunicatie tussen ouderen en
jongeren als in ons vermogen ligt, bleef. We zochten naar wegen om de
kwaliteit en de effectiviteit van de intergeneratieve geloofscommunicatie
te bevorderen.

In Prof.Dr.G.D.J.Dingemans vonden we een bondgenoot, waardoor deze
studie tot stand kon komen. Gijs Dingemans was degene die mij voldoen-
de zelfvertrouwen gaf doordat hij mij uitnodigde deel te nemen aan de



promovendi-dagen op Hydepark, die ik vanaf 1991 twee maal per jaar bij-
woonde. Daar ontdekte ik mijn zwakke en sterke kanten op dit terrein,
daar vond uitkristallisatie van de problematiek plaats. Zonder de door
T.W.O. mogelijk gemaakte Hydeparkdagen voor promovendi onder de
bezielende leiding van Gijs Dingemans was dit onderzoek er niet geweest.

Een zo groot project als dit uitvoeren in een predikantengezin met zeven
kinderen is onmogelijk zonder de actieve steun van de kinderen. Ik dank
aan hen het optimisme om door te gaan. Niet alleen omdat zij achter dit
project stonden, maar vooral door de manier waarop zij -ondanks alles wat
zij in de kerk hebben meegemaakt- achter onze keuze zijn blijven staan om
in de kerk te werken. Hun persoonlijke geloof, hun betrokkenheid bij gods-
dienst en kerk en hun kritische inzet hebben mij de moed gegeven vast te
houden aan het idee dat het mogelijk was om intergeneratieve geloofscom-
municatie effectief te bevorderen. Ik dank Helene, onze oudste dochter,
theologe, voor haar kritisch en meedenkend meelezen. Ik dank Roelant,
haar partner, voor zijn opmaak van dit boek. Ik dank mijn zus Désirée
voor haar meedenken en inbreng. Mijn moeder nam weer een andere plaats
in; ik dank haar voor de correctie van de teksten en de veertien dagen dat
zij mijn huishouden overnam om mij in staat te stellen de laatste hoofd-
stukken schrijven. Ik dank Teun van ‘t Geloof voor haar dagelijkse huis-
houdelijke hulp in de afgelopen jaren.

Dit promotieonderzoek is een gezamenlijk project geweest van mijn man
Jaap en mij. Hij was denktank, praatpaal, tegenpool, maatje en steunpi-
laar. Hij stimuleerde, spoorde aan, zocht literatuur op in de bibliotheek,
hield de moed erin, las en herlas, gaf suggesties en controleerde en corri-
geerde mijn teksten. Op papier mijn dank daarvoor uitdrukken is onmoge-
lijk. Toch doe ik het maar.

Ik dank mijn promotor Prof. Dr. G.D.J. Dingemans voor de persoonlijke
en enthousiaste manier waarop hij mij begeleid heeft in dit promotieonder-
zoek. Ik dank Dr. P. E. Jongsma-Tieleman, dat zij als referent wilde optre-
den.

Ik wil de leden van de promotiecommissie Prof. Dr. A.K. Ploeger, Prof. Dr.
P. Vandermeersch en Prof.Dr. F. de Lange danken voor hun medewerking.

De uitgave van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door de financiële
steun van onder andere:
• Stichting Fonds legaat “Ad Pias Causas”, gemaakt door Pieter Boelen.
• Stichting “Aanpakken”.
• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.
• Stichting “Het Scholten-Cordes Fonds”.
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I  Aanleiding

Beroepshalve en privé geconfronteerd met de problematiek van de stok-
kende geloofscommunicatie in de christelijke kerken, raakte ik in toene-
mende mate geïntrigeerd door de vraag, of onderzoek zou kunnen leiden
tot het in kaart brengen van de condities, die bepalend zijn voor geloofs-
communicatie waarbinnen de menselijke mogelijkheden om te geloven tot
hun recht kunnen komen. Dat de christelijke kerk te maken heeft met stok-
kende geloofscommunicatie tussen de generaties, waardoor ‘geloofsover-
dracht’ minder effectief is dan vroeger het geval geweest zou zijn, wordt
steeds weer, door allerlei onderzoeken binnen en buiten de kerk, met sta-
tistische feitenmateriaal bevestigd. Er is en er wordt onderzoek gedaan
naar ontkerkelijking, naar maatschappelijke en sociale factoren van secu-
larisatie, naar religieus gedrag van jongeren en naar normen- en waarde-
patronen. Het is voor de hand liggend om allereerst na te gaan welke
antwoorden op de vragen rondom de stokkende geloofscommunicatie en
de mogelijkheden om die te bevorderen in recent onderzoek op dit terrein
gegeven worden. Een aantal hoofdlijnen met betrekking tot geloofscom-
municatie blijkt herhaaldelijk naar voren te komen1:
• Geloofscommunicatie geeft antwoorden op vragen die de mens over zich-

zelf te stellen heeft. Volgens Vroom zijn dat vragen over goed en kwaad,
falen en schuld, dood en lijden2. ‘Stress-full life events’ dwingen mensen
tot het zoeken van steun (coping) bij de wijsheid en de vaardigheden van
andere mensen uit de gemeenschap, om problemen die zijzelf ondervin-
den en niet alleen aan kunnen op te lossen3.

• Geloofscommunicatie stond tot het midden van de jaren zestig in dienst
van het “leren geloven”, waarmee godsdienstige socialisatie bedoeld
werd. Tot voor kort leek het daarom vooral noodzakelijk om zich te ver-
diepen in de kwaliteit van de didactische methode en de technische
(hulp)middelen voor het geloofsonderricht, waardoor geloofsoverdracht
plaats kon vinden. Imitatie, modeling, instructie en gedragsmodificatie
leken goede methoden. Opvoeding ‘maakte’ goede volwassenen en
geloofsopvoeding zorgde voor goede kerklidmaten4.

• Toen de wereldproblematiek zich opdrong als een verantwoordelijkheid
van mensen (en niet uitsluitend van God), bleek op socialisatie gerichte
geloofscommunicatie niet meer te voldoen. De westerse cultuur werd
steeds meer gekenmerkt door: functionele rationaliteit, pragmatisme,

14

1 Alma: Geloven in de leefwereld

van jongeren, 1993. Althuis:

Kerkverlating is het probleem niet,

1988. Becker en Vink: Secularisatie in

Nederland, 1966-1991 en Rapportage

Jeugd 1994, 1994. Blanken:

Jeugdwerk in een supermarkt cul-

tuur, 1993. K.Blei: Individualisering,

Evangelie, Kerk, 1994. Dekker:

Gekerkerd geloof, 1977. van Driel en

Kole: Bij-tijds leren geloven; 1987. de

Geus en  de Jong Ozn.: Uit overtui-

ging, 1984. de Hart: Jongeren na de

middelbare school, 1994. van

Harskamp (red.): Verborgen God of

lege kerk, 1991. de Jong: De lege kerk

een grote zorg, 1985. Keus-Jonker

en van Soest: Opvoeden een span-

nende zaak, 1984. Jongsma-

Tieleman: Geloven; gewoonte of

keuze, 1991. Schepens: Kerk in

Nederland, 1991. Kuiper: Voorwerk

bij de tijd, 1995. Schippers, e.a.:

Leren geloven onder spanning, 1988.

Spindler: Geloof in de opvoeding,

1994. Stilma: Weggaan zonder groe-

ten, 1988.  Vellinga: Geloven in

jeugdwerk, 1994. Ward: Jeugdcultuur

en het evangelie, 1994. Geloven in de

carrousel, 1994.

2 H.M.Vroom: Religies en de waar-

heid, 1988, p.248.

3 M.T.Westbrook: Classification of

coping behavior, 1979. 

4 M.J.Langeveld: Beknopte theoreti-

sche pedagogiek, 1963, p.74: “... dat

de opvoeding ernaar moet streven

de opvoedeling bekwaam te maken

als sociaal-zedelijk-persoonlijk

wezen te handelen”. Voor Langeveld

hangt de mogelijkheid om op te

voeden af van de mogelijkheden van

een kind om te gehoorzamen 

(p.40-42). 
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individualisering, multiculturatie, grote vrijblijvendheid, bureaucratise-
ring en compartimentering van levensgebieden5. Men zocht ordening,
coherentie, integratie, legitimatie en compensatie van de werkelijkheid in
andere wereldbeelden6.

• Opvoeden en leren had intussen een ander karakter gekregen dan tot het
midden van de zeventiger jaren het geval was. Het ‘nieuwe opvoeden en
leren’ is gericht op jongeren en volwassenen, die samen leren en samen
op weg zijn naar de onzekere, maar ook open en uitdagende toekomst.
Er is een verschuiving gaande van het produktgerichte leren naar het
procesgerichte, constructieve leren. Kenmerkend voor het constructieve
leren is dat de lerende in het eigen leerproces een actieve, constructieve,
doelgerichte rol speelt. Dat betekent dat de lerende actief datgene wat
geleerd wordt gebruikt voor een re-constructie van oude kennis en vaar-
digheden. De leraar is daarbij procesbegeleider7. In het nieuwe leren staat
het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en het ontwikkelen
van denkstrategieën om kennis op te kunnen bouwen, te kunnen veran-
deren en te kunnen gebruiken, centraal8.

• De maatschappelijke en persoonlijke relevantie van het geleerde hangt
samen met de mate waarin het geleerde re-constructief vermogen heeft
en bij kan dragen aan het probleemoplossend vermogen (niet alleen cog-
nitief, maar ook emotioneel) van degene die leert. Wanneer men op zoek
is naar mogelijkheden die de geloofscommunicatie tussen generaties van
de christelijke gemeenschap in de huidige tijd bevorderen, zal de maat-
schappelijke, culturele en persoonlijke (emotionele) relevantie van het
gecommuniceerde gewaarborgd moeten worden.

• De relevantie van het gecommuniceerde blijkt vooral uit authentici-
teit waarmee significante volwassenen het geloof communiceren.
Authenticiteit heeft direct effect op de kwaliteit van de pedagogische atti-
tude. Dat de pedagogische attitude, waarmee de geloofscommunicatie
gevoerd wordt, in het geding is, werd duidelijk in het werk van Erikson9.
In ons land wezen Andree10, Alma11 en van der Slik12 op het in empi-
risch onderzoek vastgestelde gegeven dat de sleutelpositie voor effectie-
ve geloofscommunicatie bij de ouders ligt. Zij zijn de identificatiefiguren.
Het doorgeven van godsdienstigheid en geloofswaarden bleek het meest
succesvol, wanneer ouders duidelijk godsdienstige betrokkenheid tonen
en daar frequent en eerlijk over willen communiceren. Dat lijkt in deze
tijd geen probleem, want op vele levensgebieden vinden ouders en kin-
deren elkaar in het conflictvermijdend harmoniemodel, waarin overleg
de belangrijkste opvoedingsmethode is. Helaas blijkt op het levensge-
bied van geloven en kerk de generatiekloof nog pijnlijk diep aanwezig,
constateerde Jongsma-Tieleman13. Ouders die zelf hebben leren geloven
op gezag, zullen geloof op een autoritaire wijze naar hun kinderen com-
municeren. Voor hun kinderen, levend in dezelfde tijd, is geloven op
gezag onacceptabel. Zelfs wanneer de kinderen aangeven dat zij zien en
meemaken, dat het geloof hun ouders steun en zekerheid geeft, maakt
een gespannen sfeer en een autoritaire toon de authenticiteit van geloofs-
communicatie ongeloofwaardig. Wanneer ouders geen andere geloofs-
opvoedingsstijl kennen en toch het harmoniemodel willen handhaven,
zullen zij het geloofsgesprek totaal vermijden, zo maken Alma en Driel
en Kole duidelijk14. Ouders zwijgen machteloos, tolerant tegenover 
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kinderen, die het allemaal niet mee kunnen maken wat ouders beleven
aan en in hun geloof en in hun geloofsgemeenschap.

• Jongeren, die de relevantie van de uit de geloofscommunicatie aangebo-
den godsdienst niet ontdekken, blijken terwille van hun identiteit zelf
een (tijdelijke) levensstijl bij elkaar te knutselen, passend bij het westerse
levensgevoel ‘van de maakbaarheid van het bestaan’15.

• Jongeren en kinderen hebben behoefte aan hoop en een positief ver-
wachtingspatroon met betrekking tot hun bestaan. Deze behoefte wordt
soms vertaald in hedonistisch gedrag, soms in een zoektocht naar levens-
stijl en religiositeit, soms in depressie en zelfmoordgedachten (of daden).
Uit onderzoek naar (de toenemende) depressiviteit bij jongeren en kin-
deren blijkt gebrek aan levensrelevantie, aan zingeving, hoop en toe-
komstperspectief de voornaamste oorzaak te zijn16.

• De vraag, in hoeverre menswetenschappelijke, theologische, filosofische,
(godsdienst)pedagogische of (geloofs-) ontwikkelingspsychologische
visies en theorieën bruikbaar kunnen zijn voor het opsporen van de con-
dities waaraan geloofscommunicatie moet voldoen, wil zij effectief zijn
in het genereren van toekomstperspectief en hoop vanuit de bijbelse
boodschap, kwam in dergelijk onderzoek minder aan de orde. Uit
bestaand onderzoek kon het probleem dat de vraag van deze studie vormt
niet worden opgelost.

II Afbakening 

Voor de denkrichting, de afbakening en de plaatsbepaling van deze studie
is een aantal overwegingen van belang.
• Zoals in de ondertitel is aangegeven zal ik mij in deze studie beperken

tot het Christelijk geloof binnen de westerse cultuur. Waar het woord
geloof gebruikt wordt is deze beperking bedoeld.

• Geloofscommunicatie is niet alleen een zorg voor een geloofsgemeen-
schap, maar ook voor elke individuele ouder die zich geroepen voelt om
de wijsheid, de hoop, het toekomstperspectief en de leefwijze van de bij-
belse boodschap te delen met de kinderen en jongeren van hun tijd. De
christelijke geloofsgemeenschap wordt voor de opgave gesteld om, dwars
tegen alles wat secularisatie veroorzaakt in, de geloofscommunicatie tus-
sen generaties gaande te houden.

• Bijbels gezien is geloven afhankelijk van twee factoren: Gods genade en
menselijke geloofscommunicatie17. Op grond van het laatste is men uit-
gegaan van de premisse dat de geloofsontwikkeling van kinderen door
volwassenen te beïnvloeden is. Met het optimisme van het vertrouwen in
wetenschappelijke mogelijkheden vanaf het midden van de vorige eeuw,
heeft men gedacht dat ontwikkelingspsychologisch onderzoek, waaron-
der het onderzoek van geloofsontwikkeling, uiteindelijk zou leiden tot
het vinden van determinanten van gedrag. Op alle gebieden van de men-
selijke ontwikkeling bleek echter wetmatigheid, voorspelbaarheid en
stuurbaarheid van menselijk gedrag veel minder mogelijk dan men had
gehoopt. De bestaande lineair-cumulatieve modellen, met een eenzijdige
nadruk op de cognitieve kanten van de menselijke ontwikkeling, zelfs als
het de beheersing van het driftleven betrof, lieten veel praktische vragen
onbeantwoord.

16

15 Foeke H.Kuiper: Voorwerk bij de

tijd, 1995, 11/1, p.5-23.

16  Willem Heuves: Depression in

young male adolescents, 1991. Idem:

Depressie bij Adolescenten,

Handboek Kinderen en

Adolescenten, afl. 6, 1988.

17 Deut. 6: 7; Jozua 4:6.



• Bij gebrek aan zulke praktische antwoorden, ben ik gaan werken met een
eigen ontwikkelingsmodel van ervaringsordening dat, hypothetisch
gezien, een heuristisch handvat zou kunnen bieden om de vragen van de
opvoedkundige werkelijkheid, waaronder die van het godsdienstpedago-
gische gebied, zowel systematisch als praktisch tegemoet te treden. Dit
model bleek in de afgelopen 25 jaar praktisch bruikbaar18 in mijn werk
als ortho- en klinisch pedagoog, bij de benadering van opvoedingspro-
blematiek, maar geeft geen wetenschappelijk zicht op de mogelijkheid
om effectief pedagogisch communicatief handelen (waaronder geloofs-
communicatie ook zou moeten worden verstaan) te bevorderen.

• Om de condities voor die toekomstige mogelijkheden te formuleren is
het noodzakelijk het verleden te kennen, omdat geloofscommunicatie
sterk wortelt in de traditie. Na een eigen studie van de opvoedkundige
attitude in het verleden, die in deze studie niet kon worden uitgewerkt,
heb ik gebruik gemaakt van Hannah Arendts historische en filosofische
analyses van de westerse Christelijke cultuur.

• Overal waar de mannelijke vorm gebruikt is in dit boek is de vrouwelijke
vorm geïmpliceerd.

III Hannah Arendt als inspiratiebron

Het was Hannah Arendts werk dat mij inspireerde om haar filosofische
en historische analyses door te vertalen naar de pedagogische hedendaag-
se werkelijkheid in het algemeen en de godsdienstpedagogische werkelijk-
heid in het bijzonder. Al tijdens haar leven (1906-1975) was Hannah
Arendt een bekende persoonlijkheid in filosofische en politieke kringen19.
Het overgrote deel van haar werk past precies in de cultuurkritische filo-
sofische stromingen van de jaren zestig en zeventig van deze eeuw. Zelf
Joods slachtoffer van het nazi-regime, wilde zij in politiek-filosofische ana-
lyses de wortels bloot leggen van dit kwaad dat in een “beschaafde” chris-
telijke cultuur kon ontstaan en kon gedijen. Dat ook de bestrijding van
dat kwaad uit diezelfde christelijke cultuur voortkwam, is in haar analy-
ses niet met dezelfde aandacht geanalyseerd. Daarin is haar cultuurkritiek
eenzijdig, maar representatief voor de maatschappijkritische stromingen
van haar tijd. Haar werk analyseert de (Griekse en Westers-christelijke)
wortels van totalitair denken en handelen met het oog op politieke conse-
quenties en macro-menselijke verhoudingen.
Haar werk werd voor deze studie inspirerend omdat zij in haar analyses
ook de bijbelse boodschap van de Tenach en van Jezus en Paulus betrok-
ken heeft. Zij bestudeerde deze bronnen als filosofische bronnen. Zij uitte
van daaruit beargumenteerde kritiek op het Christendom en beschreef
waar de maatschappelijk, politieke werkelijkheid haars inziens niet in over-
eenstemming was met de leer van Jezus. Tijdens haar leven en tot in deze
tijd kregen deze aspecten van haar werk minder aandacht dan de weten-
schappelijke en maatschappelijk, veel meer bij het gangbare denken aan-
sluitende, maatschappijkritische analyses. Zo kreeg haar maatschappij-
kritische werk over menselijk handelen en over kwaad, geweld en totali-
taire sociale structuren meer aandacht dan haar latere (onvoltooide) werk
over het denken, willen en handelen van de mens. Hannah Arendt schreef
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in een in westerse (ook mens-)wetenschappelijke kringen minder gangbare
narratieve schrijfstijl. Hoewel zij wel bekend was in politieke en filosofi-
sche kringen werd haar werk nauwelijks doorvertaald naar het praktische
terrein van de mens-wetenschappen, zoals dat wel het geval was bij
Habermas, die zijn belangrijkste werk publiceerde nadat Hannah Arendt
al was gestorven.
Vanaf de jaren negentig is een hernieuwde belangstelling voor het werk
van Hannah Arendt waar te nemen. Vooral met betrekking tot economie,
werk en arbeid, de vertechnisering van de maatschappij en het daaraan
verbonden waardendebat wordt haar werk opnieuw gelezen en geïnterpre-
teerd.
Aan de Vrije Universiteit van Brussel werd in november 1991 een congres
gehouden over de vragen die de Duits-Joodse filosofe stelde aan de moder-
niteit. Het verslag van dat congres vormde in 1992 de eerste omvattende,
algemeen toegankelijke, Nederlandstalige studie over Hannah Arendt20.
In de discussie over de ethische kanten van de door technologie gedomi-
neerde cultuur door een groep van de Faculteit Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Twente speelde Hannah
Arendts werk een rol, maar voor de bespreking van haar argumenten ver-
wijst Achterhuis naar de congresbundel uit 199221. In hetzelfde jaar ver-
scheen een bundel over zingeving, ter gelegenheid van het vijfentwintig
jarige bestaan van de Theologische Faculteit Tilburg, waarin een artikel
over Hannah Arendts werk was opgenomen22. Werk van Hannah Arendt
werd, voor het eerst of opnieuw, vertaald en uitgebracht. In Nederland
verscheen in 1994 een vertaling van “The Human Condition”, onder
dezelfde titel die Hannah Arendt koos voor haar Duitse uitgave namelijk
“Vita Activa”. In Duitsland werd de biografie over haar leven opnieuw
vertaald en uitgegeven23 en in 1995 verscheen in de Verenigde Staten de
briefwisseling tussen Hannah Arendt en haar vriendin Mary McCarthy,
die licht werpt op de intensiteit van haar gevoelens waarmee de publica-
ties van Hannah Arendt omgeven waren24. In mei 1995, bij de vijftigjarige
herdenking van de tweede wereldoorlog werd in Amsterdam een studie-
dag aan haar werk gewijd. In de zomer van 1996 werd in Zürich een con-
gres gehouden over Hannah Arendt in verband met Totalitarisme.
Hannah Arendt is geen methodisch denker te noemen25. Zij geeft poli-
tiek/sociaalkritische analyses met betrekking tot de grote politiek en het
daaraan verbonden sociale leven, maar geen psychologische of pedagogi-
sche analyses. Haar kritische kanttekeningen bij godsdienstpedagogiek en
godsdienstpsychologie zijn te distilleren uit haar totale cultuurkritiek op
het Christelijk Westerse denken en de daarbij behorende cultuur. Haar
analyses bleken ten behoeve van deze studie een inspirerend referentieka-
der voor deconstructie van de pedagogische attitude waarmee in het ver-
leden geloofscommunicatie heeft plaats gevonden. Haar studies van het
menselijk handelen26, het denken, willen en oordelen27 maken onder ande-
re duidelijk dat menselijk handelen voort moet komen uit de (niet-hiërar-
chische) ontmoeting van mens tot mens, waar mensen gezien en gehoord,
gekend en herkend mogen en kunnen worden. Uit haar werk wordt dui-
delijk dat, waar de eigenheid van mensen en de eigen wil van mensen struc-
tureel gebroken wordt om zo te komen tot absolute gehoorzaamheid en
onderwerping, communicatief handelen, echte dialogische communicatie
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en wederkerigheid in relaties, gecorrumpeerd wordt. Dan ontspruit, zegt
Hannah Arendt, het menselijk handelen uitsluitend aan piramidale ver-
houdingen, waarin van een gelijkwaardige relatie geen sprake is en ver-
wordt de menselijkheid tot slaafse gelijkvormigheid, die gedachteloosheid
en gewetensomkering mogelijk maakt. Dat proces was hetgeen Hannah
Arendt intrigeerde en was haar voornaamste object van studie. Hannah
Arendt gaf in haar werk niet alleen kritiek op het verleden, zij beschreef
de condities waardoor menselijk handelen kan worden tot dialogisch,
interactief handelen, dus toekomstgericht handelen. Hannah Arendts visie
op de verschijningsvormen van menselijk handelen, inclusief de facultei-
ten van de geest, bleek van daar uit doorvertaald te kunnen worden naar
het (godsdienst) pedagogisch handelen en de menselijke ontwikkeling,
waaronder de geloofsontwikkeling.

IV Aansluiting bij epigenetische psychologie

Het doorvertalen van de visie en de analyses van Hannah Arendt naar de
ontwikkelingspsychologie en de (godsdienst) pedagogiek vereiste dat er
aansluiting gevonden zou worden bij een theoretische benadering van deze
disciplines. Hoewel van een heel andere wetenschappelijke oorsprong dan
de analyses van Hannah Arendt leek het, dat de epigenetische ontwikke-
lingspsychologie de mogelijkheid bood om de door Hannah Arendt aan-
gedragen condities godsdienstpedagogisch te vertalen. Na een verkenning
van verschillende stromingen in de hedendaagse ontwikkelingspsycholo-
gie en na wat nader ingegaan te zijn op Piaget en de Piagetiaanse school,
heb ik aansluiting gevonden bij epigenetisch psychologisch onderzoek van
de jaren tachtig en negentig. Sylvia Nossents proefschrift handelt daar-
over28 en bleek voor mijn onderzoek waardevol. Allan Fogel29 heeft zijn
eigen en andermans epigenetisch onderzoek vertaald in een probabilisti-
sche epigenetische theorie van de co-regulatie, waarin hij  de relationele
(psychologisch-pedagogische) consequenties van deze empirische ontwik-
kelingspsychologische gegevens schetst. De kwaliteit van de relatie bleek,
vanuit de resultaten van die onderzoeken gezien, bepaald door de mate
waarop voor de opvoeding en de ontwikkeling significante volwassenen in
staat zijn tot effectieve co-regulatie. Het begrip co-regulatie zoals het door
Fogel wordt gebruikt en ingevuld bleek uitdrukking te kunnen geven aan
een interactieproces zoals daarvoor bij Hannah Arendt de voorwaarden
gevonden kunnen worden. De kwaliteit van de co-regulatie bleek mede af
te hangen van de wijze waarop men (ouder en kind, mens en medemens)
elkaars ‘inbreng’ in de co-regulatie ‘verstaat’. Geloofscommunicatie lijkt
vanuit dat gezichtspunt samen te hangen met de kwaliteit van het co-regu-
latieve proces tussen ouders en kinderen. Voor het in kaart brengen van
dat verstaan bleek het model van ervaringsordening bruikbaar. Daarmee
kwam een wetenschappelijke (godsdienst-) pedagogische exploratie van de
mogelijkheden om geloofscommunicatie tussen generaties in de christelij-
ke gemeente te bevorderen, binnen bereik.
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V Opzet

Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar mogelijkheden waardoor
intergeneratieve geloofscommunicatie binnen de Christelijke gemeenschap
bevorderd kan worden, met gebruikmaking van historische en filosofische
analyses van Hannah Arendt en epigenetische ontwikkelingspsychologie.

In het eerste hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de historische en filo-
sofische analyses van Hannah Arendt. De menselijke conditie voor het
handelen beschrijft zij aan de hand van de handelingsvormen van de mens:
arbeid, werk en actie. Actie is als term vertaald met interactief handelen.
Hannah Arendt beschrijft de voorwaarden waaronder interactief hande-
len als vorm van communicatief handelen tot stand kan komen. Zij
beschrijft ook de omstandigheden waaronder zulke communicatie stokt.
In haar werk over de drie faculteiten van de geest: denken, willen en oor-
delen scherpt zij de analyse van de voorwaarden voor interactief hande-
len aan. Geen van deze drie faculteiten kan gemist worden in menselijke
relaties wil daar van interactief handelen sprake kunnen zijn. Zo kan
Hannah Arendt licht werpen op de condities waaronder (intergeneratieve)
communicatie plaats moet vinden wil zij effectief zijn voor het interactie-
ve handelen.
Het tweede hoofdstuk gaat in op visies op menselijke ontwikkeling, omdat
zij invloed hebben op de pedagogiek en op de attitude waarmee opvoed-
kundige communicatie plaats vindt. Nadrukkelijk komt de epigenetische
psychologie aan de orde, omdat deze met haar begrip co-regulatie aansluit
bij de condities zoals die door Hannah Arendt zijn geformuleerd. Het
hoofdstuk wordt besloten met de verkenning van ontwikkeling als de drie-
slag: leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van mogelijkheden.
In het derde hoofdstuk wordt mijn probabilistisch model van ervaringsor-
dening als factor in de menselijke ontwikkeling besproken. Achtereen-
volgens komt de lichaamsgebonden ervaringsordening, de associatieve
ervaringsordening, de structurerende ervaringsordening en de vormgeven-
de ervaringsordening aan de orde.
In het vierde hoofdstuk wordt kort ingegaan op enkele aspecten van geloof
als menselijk verschijnsel en de functie die geloofscommunicatie kan heb-
ben in de huidige maatschappij. Daarna komen visies op geloofsontwik-
keling aan de orde, in het licht van het leren kennen, leren waarderen en
leren gebruiken van de mogelijkheid om te geloven, gerefereerd aan de
condities van Hannah Arendt.
Het vijfde hoofdstuk beschrijft vanuit een godsdienstpedagogische attitu-
de de manier waarop men rekening kan houden met ervaringsordening en
de kwaliteit van intergeneratieve geloofscommunicatie binnen verschillen-
de facetten van de Christelijke gemeenschap.
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