
De werk groep kreeg als taak een instru -
ment voor te berei den waar mee de bis -
schoppen in hun kerkelijk spreken de
gelijk waardig heid tussen mannen en
vrouwen kunnen bevor deren en aldus
bijdragen aan een verbetering van de
leefom stan dig he den, de kansen en posi-
ties van vrou wen, en in het verlengde
daar van van mannen. Deze tekst pre -
sen teert een der ge lijk instru ment: een
raster waarin funda men tele uit gangs -
pun ten, be proef de in zichten en per -
spectieven zijn opge no men inzake
man-vrouw ver hou din gen.

Met dit ‘raster’ heeft het Ne der landse
epis co paat, en de kerk pro vincie als ge -
heel, een handvat om het eigen kerke -
lijk spre ken verder vorm te geven door
het te toet sen op beelden die worden
uitgedragen van man ne lijk heid en
vrou welijk heid, inclusief de daarmee
samenhan gende taal, bena dering en
ethiek. Het is de bedoe ling dat het
beeld dat op licht uit dit raster gelei de -
lijk zicht baar zal wor den in het publieke
optre den van heel de Ne der landse
kerk pro vin cie. De bis schoppen pre -
tenderen uiteraard niet na mens  vrou -
wen te spreken. Wel vertolken zij in dit
raster wat zij van vrou wen over zichzelf

en het kerke lijk leven heb ben ge leerd.
De bis schop pen hopen dat het raster
meer recht doet aan vrou wen en man-
nen, dat het allen goed doet, en de ge -
loofsge meen schap als geheel verrijkt.

Inleiding

Onderstaand raster is te verstaan als ver-
volg in de rooms-katholieke kerk op de
We reld vrou wenconferentie. Naar aan-
leiding van Peking vond er op 1 juli
1996, op uitnodi ging van de voorzit ter
van de BCKS en de BCVK, mgr. dr. M.
Mus kens, een ont moeting plaats van
katholie ke vrouwenor ganisaties,
verschillen de katholieke NGO’s en leden
van de Ne der landse regerings de legatie -
die betrokken waren bij respectievelijk
het NGO-Forum en de Confe rentie in
Peking met de BCVK en de BCKS. Tij-
dens deze ontmoeting, onder de titel
‘Van briefing tot dialoog’, werden erva -
ringen, visies en opvattingen zó inge -
bracht dat er een perspectiefrij ke
samenspraak ont stond. De bijeen komst
leverde de aanbe veling op het he den -
daagse eman cipa tiepro ces verder gaand
te integre ren in het totale beleid van de
Neder landse kerk provin cie. Deze aan-
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* Deze nota is een
werkdocument en
vormt het begin van
een proces. Bespreking
en ingebruikname van
het raster zullen ertoe
leiden dat het geregeld
wordt aangepast en bij-
gesteld, opdat de uit-
werking die wordt
beoogd zo optimaal
mogelijk is.

BISSCHOPPELIJKE COMMISSIE VOOR CONTACT INZAKE

KERK EN SAMENLEVING / BISSCHOPPELIJKE COMMISSIE

VOOR CONTACT INZAKE VROUW EN KERK

Oog voor verschil en gelijkwaardigheid

Raster ten behoeve van het kerkelijk spreken over
verschil en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen*

OPDRACHT

Op 16 september 1996 stelden de Bis schoppelijke Com missie voor con tact
inzake Kerk en Sa menle ving (BCKS) en de Bisschoppelijke Commis sie voor
contact inzake Vrouw en Kerk (BCVK) een werk groep in om zich te buigen
over de voortgang in Nederland van de Vier de We reldvrou wen conferen tie
(Peking, 1995).



beveling heeft verdere uitwerking
gekregen in enkele verga deringen van
de commissies, waarbij van de zijde van
de bisschoppenconferentie aanwezig
waren mgr. M. Muskens, mgr. H.
Bomers, mgr. J. de Kok en mgr. J. Punt.
Deze tekst werd vervolgens met
instemming besproken tijdens de verga-
dering van de Nederlandse Bisschop-
penconferentie op 10 juni 1997.

Op de drempel van een nieuw mil-
lennium zal de Nederlandse kerkpro -
vincie alles in het werk stellen om bij te
dragen aan de hoofddoelstellin gen van
Peking: het bevorderen van gelijk heid,
ontwik keling en vrede, in het belang
van de gehele mensheid. Peking vraagt
met het oog hierop ingrij pen de
veranderin gen van de internationale
samenle ving, van natio nale over he den
en ker ken, religies en cultu ren. In zijn
boodschap aan de voorzitter van de VN-
Confe rentie, mw. G. Mongella, schreef
de paus: “Oplossingen voor de zaken en
pro blemen die worden behandeld op de
conferentie kunnen, willen zij eerlijk en
permanent zijn, slechts geba seerd zijn
op de erken ning van de inherente,
onvervreemdbare waardig heid van
vrouwen en het belang van de aanwe -
zigheid en deelna me van vrouwen in
alle aspecten van het sociale leven. Het
succes van de confe rentie is daarvan
afhanke lijk of er een ware visie op de
waar digheid en de aspiraties van vrou-
wen wordt geboden, een visie die in
staat is inspi rerende en duurzame objec-
tieve en realisti sche antwoorden te
geven op het lijden, de strijd en de
frustra tie die nog altijd deel van het
leven zijn van veel te veel vrouwen.”1

In dit perspectief heeft de Nederland-
se ker kpro vincie de bij zon dere taak be -
lem me ringen weg te nemen en bij te
dragen aan ge lijkwaardi ge ver hou din -
gen tussen man nen en vrou wen. Bin-
nen de Neder land se con text is die taak
niet los te zien van de plaats van de
katholieke kerk in de sa menle ving en de
groeien de bijdrage aan het publieke
debat.

Hoewel het Nederlandse episcopaat
en de kerkprovin cie als geheel zich
overwe gend uit druk ken middels het
gesproken en geschre ven woord, is het
niet enkel het taalge bruik dat nader
dient te worden bezien op de daarin

vertolkte opvattingen en visies over
mannen en vrou wen. Dit raster dient
om (vaak onge merkt en onbe doeld)
ver slui e rend taalge bruik aan het licht te
brengen, en tevens een sekse-speci fiek
perspec tief te formule ren, het belang
van inclusiviteit te verhelderen, en de
betekenis van zorg aan te geven. Boven-
dien is niet alleen de gelijkwaardigheid
tussen man nen en vrouwen van belang
maar ook het respect voor verschillen.
Daar mee beoogt dit raster aan -
knopings  punten te bieden ten be hoe ve
van een meer adequaat kerkelijk spre-
ken over ver schil én ge lijk waardig heid
tussen mannen en vrouwen.

Paragraaf 1 formuleert de achtergron-
den en motivatie voor de opstelling van
een raster. Para graaf 2 gaat nader in op
de redenen voor het ontwer pen van een
raster ten behoeve van het kerkelijk
spreken. Paragraaf 3 presenteert de
coördinaten van het raster. Deze wor-
den verduidelijkt aan de hand van enke-
le voorbeelden. Die zijn toegevoegd op
verzoek van de BCKS en de BCVK en zijn
gekozen door de voorbe rei den de werk-
groep.

1. Motivatie: verandering in het
mensbeeld van de katholieke
kerk

In onze hedendaagse cultuur worden
mensen en voorwerpen, activiteiten en
begrippen impli ciet of expli ciet inge-
deeld naar ‘vrouwelijk’ of ‘man nelijk’.
Hierbij wordt doorgaans het mannelij -
ke hoger gewaardeerd dan het
vrouwelij ke. Dit onderschikkend
onderscheid heeft invloed op de orga-
nisatie van de samenleving, de taal, de
sym bolen en beelden, het gedrag, de
ver wachtin gen en gevoelens van indi -
viduen, en ook de inrich ting van insti -
tuties. De erfe nis van de hoge re waar de -
ring van het manne lij ke ten opzichte
van het vrou welij ke is, kort om, ver-
groeid met de econo mische, sociale en
politie ke, cultu rele en reli gieuze, en
zelfs taal kundige, struc tu ren in onze
samenle ving. Dit leidt nog altijd tot
discri minatie en vormen van geweld,
onge lijke waar dering, schending van
elemen taire rechten, minder kansen
voor vrou wen in onder wijs en ge zond -
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Brief aan de vrouwen bij
gelegenheid van de VN-
vrouwenconferentie in
Peking (29 juni 1995),
in: Origins, 25(1995)9.



heids zorg, en min der invloed rijke posi -
ties van vrou wen in kerk en samenle -
ving. Deze toestand draagt ook
diepliggen de cultu rele voor oor delen en
inge wortel de opvat tin gen uit. De
Wereld vrou wen confe rentie in Peking
heeft deze belemme rende facto ren
opnieuw onder ogen ge bracht en
aange klaagd.

In deze hogere waardering voor man-
nen begint de laatste decennia ver an -
dering te komen vanwe ge de kritische
bewust wor ding en het protest van
vrouwen zelf. Mannen zijn zich bij hen
gaan aansluiten in een afwij zing van
vor men van den ken en handelen die de
waardig heid van vrou wen én man nen
aantas ten. De Neder landse bis schoppen
willen zich inzetten om deze maat -
schap pe lijke kente ring ook in de kerk
voort gang te doen vinden. Zij erkennen
daarbij nadruk kelijk dat de positiever-
betering van vrouwen niet een zaak is
alléén van vrou wen, maar van mannen
en vrou wen, waarbij onderlinge sa -
menwer king geïntensiveerd moet wor-
den.

De sociale leer van de katholieke kerk
spreekt zich vooral sinds het midden
van de jaren tach tig nadrukkelijk uit
tegen discrimi natie en voor ingeno -
menheid. Paus Johan nes Paulus II heeft
in zijn Brief aan de Vrou wen iedereen, en
in het bijzonder de staten en interna -
tionale instellin gen, opgeroepen zich
tot het uiterste in te spannen opdat
vrouwen volledig geres pecteerd worden
in hun waardigheid en rol. “Dat respect
moet voor alles wor den ver kregen door
middel van een doelmatige en intelli-
gente campagne ten behoeve van vrou-
wen, die zich richt op alle terreinen van
het leven van de vrouw en haar
uitgangs punt heeft in een universele
erkenning van de waardigheid van
vrouwen.”2 Terwijl de sociale leer aan -
van kelijk vooral opkwam voor de rol
van de vrouw in het gezin, wordt nu
meer en meer beschreven hoe noodza -
kelijk en rele vant haar bijdrage is in het
openbare leven en in de samenleving als
geheel.

Ook het Nederlandse episcopaat
heeft zich reeds sterk gemaakt voor de
verbetering van de positie van de vrouw
in samenleving en kerk. Kardi naal
Simo nis onderstreepte dit, in een toe -

spraak in novem ber 1996, door met
instemming paus Johannes Paulus II te
citeren: “Een werkelijke verder gaan de
emanci patie van de vrouw is een kwes-
tie van rechtvaar dig heid die geen uitstel
gedoogt. ... Op alle gebieden zal een
sterke re aanwezig heid van vrou wen in
de maat schap pij uiterst waardevol blij-
ken te zijn.” De Nederlandse bis schop -
pen willen voort bouwen op deze ont -
wikke ling en nemen de uitda ging aan
om de kerkelij ke leer over de vrouw in
praktijk om te zetten, ook binnen de
kerk zelf. Daarbij wordt – voor zover
het binnen de bevoegdheden en het
bereik van de kerk ligt – vooral ge dacht
aan het bevor deren van gelijkwaardig-
heid en een gelij ke positie van vrouwen
en man nen, aan ‘oog voor verschil’ naar
sekse in visie en taalgebruik, en aan
deel name van vrou wen in de besluit -
vor ming op alle niveaus van de kerk.
Gelijkheid heeft in dit verband verschil-
lende aspecten: sociologisch (gelijke
kansen op ontplooiing); juridisch
(gelijk heid voor de wet en gelijke rech-
ten); en moreel (principiële gelijk heid).
Een der gelijke ope ning verdient brede
onder steu ning door organi saties en
instellin gen die de ver antwoor delijk -
heid op zich hebben geno men om mee
te werken aan het ophef fen van
ongelijk heid, die diep is ingebed in
bestaande structuren en instituties.

Een adequaat kerkelijk spre ken met
het oog op een verbetering van de posi-
tie van vrou wen, uitein delijk gericht op
een verbetering van de kwaliteit van
leven van mannen en vrouwen, is een
wezen lijke stap in de richting van
huma nisering en geluk. ‘Het geluk’ dat
verbonden is aan het goede en aan het
doen van gerechtigheid is de koerswij-
zer van de morele traditie van de katho-
lieke kerk. Daarop is ook haar morele
on der richt afgestemd. Het blijkt boven-
dien de leidende idee voor de moraal te
zijn in de nieuwe Katechis mus van de
katholieke kerk.

2. Sekse-specifiek spreken van de
kerk in Nederland: waarom?

Wanneer er geen nadrukkelijke aan-
dacht komt voor het sekse-specifieke
spre ken van de kerk in Nederland, ten
behoeve waarvan dit raster is ontwor-
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pen, zal er geen zichtbare verandering
ko men ten gunste van gelijkwaardig-
heid en gerechtigheid. Een sekse-speci-
fiek perspectief is nood zakelijk vanwege
menselijke waardigheid en de rechten
van vrou wen, en vanwege gelijke kan -
sen op sociale ontplooiing.

1. Vanwege menselijke waardigheid en de
rechten van vrouwen
Het gebrek aan respect voor vrou wen,
voor haar waar digheid, haar rech ten en
haar li chaam, is wereld wijd verbreid.
Daartegenover legt het sociale denken
van de katho lieke kerk alle nadruk op
de inherente men se lijke waar digheid van
elke individuele persoon. Dit uitgangs -
punt ver tolkt de on schendbaar heid van
het leven en de inte griteit van de per -
soon. Dit uit gangspunt is ook univer-
seel: het groeiend besef ervan draagt
ertoe bij dat de rechten van vrou wen niet
langer onderge schikt gemaakt kun nen
worden aan speci fieke tijdgebonden
cultu rele en reli gieuze tradi ties, waaron-
der de katholieke. Mgr. D. Martin, lid
van de delega tie van de Heilige Stoel in
Peking, beves tigde de spanning die
bestaat tussen gen der-gelijkheid2 aan de
ene kant en culturele en religieu ze tra-
dities aan de andere kant. Hij bena -
drukte dat èlke cultuur en èlke religieu-
ze tradi tie in staat is het geheel van de
men senrechten tot uitdrukking te bren -
gen, en ertoe moet worden uitgedaagd
dit ook te doen: “Alle barrières van cul-
turele of religieuze aard die vrouwen
belemmeren haar gelijkheid aan man-
nen te beleven, moeten worden verwij-
derd”. Hij wees erop dat in internatio-
nale verdra gen de rechten van vrouwen
omschreven worden als “on ver -
vreemdbaar, inte graal en onlos make lijk
deel van de universele rechten van het
indivi du”. Dit houdt ook het rech t in
van vrou wen om vrij, zonder dwang,
discri mi natie of ge weld, over haar
lichaam te be schik ken. Geweld tegen
vrou wen be strijkt een breed terrein,
waar op ook in de Neder land se samen -
leving het onder scheid tussen Wes terse
en niet-Westerse cultu ren bezig is te
verva gen: vrou wen handel, sek suele
vermin king, ge dwon gen prostitu tie,
ongelij ke be han de ling van vrou wen op
de ar beids markt en in be sluit vormings -
pro cessen. De paus schrijft in zijn Brief

aan de vrouwen: “Het is tijd onom -
wonden onze veroorde ling uit te spre-
ken van alle vormen van seksueel ge -
weld waarvan vrouwen vaak het
slachtof fer zijn, en wetten aan te nemen
die hen op een effectie ve manier tegen
dergelijk geweld bescher men.”4

De Neder landse bisschoppen zullen
zich in dit perspectief van de mense lijke
waardig heid en de elementaire rechten
van vrouwen nadrukkelij ker uitspre ken
voor de bestrij ding van seksu eel, fysiek
en psy chisch geweld, ook in de vorm
van geïnsti tutionali seerd geweld tegen
vrou wen. Deze bekommernis is con-
stant en zal zoveel mogelijk tot uitdruk-
king gaan komen in al hun spreken.
Tevens roepen zij heel de geloofsge-
meenschap op zich in te zetten voor de
bestrijding van geweld tegen vrouwen.

2. Vanwege gelijke kansen op sociale
ontplooiing
Bezien vanuit armoede en tweedeling
zijn vrouwen er slech ter aan toe dan
man nen. Zij vormen een onevenredig
grote groep onder de armen. Zij heb-
ben vaak alle energie nodig om zich
staande te houden. Een groot deel van
hen is maat schappelijk overbodig
geworden. Zij ne men niet of nau we lijks
deel aan het maat schap pelijk leven. De
Neder landse bisschop pen zijn zich
bewust van de basis rechten van vrou-
wen en mannen, en van de (on) -
mogelijkhe den van veel vrou wen, met
name in arme stadswij ken, om zich
volwaar dig toegang te ver schaf fen tot
gezondheids zorg, scholing en de
arbeidsmarkt. Voor de Nederlandse
kerkprovin cie ligt er de speciale taak
om in de Neder landse context mee te
wer ken aan het voor ko men, indammen
en ophef fen van armoede en uit slui ting,
zodat vrou wen gelijke kansen krijgen,
zij deze kansen ten volle kunnen benut -
ten en zij even veel mo gelijkheden heb-
ben als man nen om deel te ne men aan
een duurzame ontwik keling. Dit staat in
het perspec tief van een ont plooi ing van
het volle dig potentieel van vrou wen in
samenle ving en kerk.

De Nederlandse bisschoppen moedi-
gen in dit perspectief mannen aan om
op voet van gelijk heid de economische
onafhankelijkheid van vrouwen te hel-
pen bewerk stelligen, alle vormen van
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3. In de Engelse taal
wordt onderscheid
gemaakt tussen ‘sex’
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‘gewone betekenis van
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waarin deze bestaat.

4. Brief aan de vrou-
wen, 5.



geweld jegens vrouwen te voor komen
en uit te bannen, en bij te dragen aan
een aanpak van de structu rele oorzaken
van armoede en uitsluiting.

3. Het raster: een instrument ter
bevordering van sekse-speci fiek
spre ken

Het hier volgende raster kent vier
onderling samenhangende coördinaten.
Elk van deze coördi naten ver tolkt de
dilemma’s, de keuzes daarin en het stre-
ven naar een nieuw dyna misch even-
wicht in het kerkelijk spreken.

3.1. Het daadwerkelijk innemen van
een sekse-specifiek perspec tief houdt tel-
kens weer de zoek tocht in naar het vin-
den van de juiste balans tussen verschil
en gelijkwaardigheid. Het denken in
termen van verschil tussen mannen en
vrouwen blokkeert vaak het nastreven
van gelijk waar dig heid en recht vaardig -
heid. Dit besef vraagt dat de Nederland-
se bis schop pen de eigen vooronder -
stellin gen, maar ook de standpunten
waarmee zij worden geconfron teerd als
het gaat om sekse ver schillen, kritisch in
be schouwing nemen. Inzicht in proces -
sen en me cha nis men is daarbij van
belang, maar meer nog een vergro ting
van de gevoe ligheid voor de wijze
waar op sekse in de samen leving functi -
o neert. Erken ning van het verschil is
immers ook vaak bron van overheer -
sing. Res pect voor ver schil len houdt in
dat vrou wen niet langer ge dwon gen
kun nen worden zich aan de man nelijke
norm aan te passen, en evenmin
vanzelf spre kend door man nen verte -
gen woor digd kunnen wor den. Waar
omge keerd vrouwen gelijk waardige
maat schap pe lijke posities bereiken,
kunnen niet de ver schillen tussen man -
nen en vrouwen worden ver doe zeld.
Anders gezegd, waar aan de ene kant
uitsluiting dreigt, bestaat aan de andere
kant het gevaar van blinde inte gratie.
Het kerke lijk spreken dient oog te heb-
ben voor beide risico’s, door te zoeken
naar een dynamisch even wicht tussen
verschil enerzijds en gelijkwaardigheid
anderzijds.

Voorbeeld van een zienswijze die vrou-
wen niet insluit of zelfs uitsluit, door te

weigeren het betreffende werk te benoe-
men als werk van vooral vrouwen in on -
dergeschikte rollen en posities:
In kerken bestaat het overgrote deel
van de ‘vrij willigers’ uit vrouwen. In
de feitelijke inrich ting van het werk
(aard van de leer vormen, mo menten
van samenkomst, geldigheid van
erva ringen, aan spreek vor men, be -
leidsbepaling) blijkt echter nauwe-
lijks of niet dat vrijwilli gerswerk in
feite vaak vrijwillig sterswerk is. Daar
komt bij dat binnen dit
vrijwilligsters werk van de kerken
vrouwen zwaar zijn oververte -
genwoordigd in de uitvoe rende
(doe)activiteiten en ernstig
ondervertegen woordigd zijn in de
beleidsbe palende activiteiten aan de
parochiële ‘top’. Kort en goed: zo
maar spreken over kerkelijk vrijwil-
ligerswerk (het roe men, het willen
uit brei den, er de hoop voor de toe-
komst op vestigen) ver doezelt in
hoge mate wat daarbinnen feitelijk
plaats heeft. Een sekse-speci fieke
manier van spreken is hier meer op
zijn plaats.

Voorbeeld van fenomenen (geweld,
arbeid, gezinsleven, onderwijs, reclame op
tv en billboards) die, als ze wor den
beschreven en geïnterpreteerd vanuit het
ge zichts punt van vrouwen, betekenissen
krijgen die vaak over het hoofd wor den
gezien:
Het beschrijven van oorlogsgeweld
vanuit het stand punt van vrou wen
leidt tot aandacht voor verkrachting,
verlating (door man, broer, zoon),
verach ting (nauwelijks een stem
hebben in het aangaan resp. beëin -
digen van oorlog), plaatsver vanging
(innemen van vrij vallende rollen,
taken, posities en verant -
woordelijkhe den, naast en bovenop
die ze reeds hadden). Als dergelij ke
ele menten ontbreken in de beschrij-
ving van oorlogs ge weld en bij -
voorbeeld van verzoening dan is er
een een zijdig sekse-speci fiek
gezichts punt ingenomen.

Voorbeeld waarbij uitsluiting is gebaseerd
op de bena drukking van het ver schil,
waarbij zorg als kwaliteit van vrouwen
voor hen normerend en opslui tend
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wordt: Juist door te accentueren dat
mannen en vrouwen verschillen,
zijn tien tallen (lager gewaardeerde)
beroe pen soms eeu wenlang vrijwel
exclusief aan vrouwen toege kend
(ver pleegster, secretaresse, kleuter-
leidster) en andere beroe pen juist
aan man nen (soldaat, hoogleraar).
Dat zogehe ten ‘gerespecteer de’ ver-
schil is niet alleen vaak een cultu rele
uitvergroting van aan mannen of
vrouwen toege schreven kwaliteiten
(zachtheid/zorgzaamheid,
dienstbaar heid, kindgericht heid ver-
sus kracht, rationa liteit) maar tege -
lijk een middel tot maatschappe lijke
uitslui ting, namelijk van vrouwen
uit betere beroe pen en van man nen
uit het verrichten van zorgta ken en
het beleven van/vormgeven aan de
kwaliteit zorg.

3.2. De inclusiviteit van de benadering.
De inzet voor gelijke waar de ring, gelij-
ke rechten, gelijke kansen, gelijke posi-
ties, leidt niet vanzelf sprekend tot een
veran de ring in machtsver houdingen
tussen man nen en vrouwen. De toena-
me van vrou wen in bepaalde sectoren
van de samenle ving gaat immers veelal
gepaard met een afna me van de sociale
waarde ring van zo’n sector. Waar vanuit
het streven naar gelijk heid vrouwen
alleen maar worden opgeno men, kan
het vrouw elijke bovendien onzicht baar
worden ge maakt. De miskenning die
hierdoor wordt te weegge bracht is te
voorko men in het besef dat verabsolu-
tering van één perspectief ten koste van
andere de kiem van machtsuitoefe ning
bevat. Door een dyna misch even wicht
tussen gelijk waardigheid en ver schil na
te streven, kan worden verme den dat
uitslui tende mecha nis men uit de kerke-
lijke traditie zich blij ven herha len. In dit
per spectief gaat het er niet alleen om
meer vrou wen in de besluit vor ming te
betrek ken, maar ook het proces van be -
sluit vor ming minder uitsluitend te
maken. Het kerkelijk spreken dient ge -
toetst te worden op een vertolking van
dit evenwicht op alle niveaus.

Voorbeeld waaruit blijkt dat inclusiviteit
betekent dat reëel bestaande ver schil len
de kans krijgen zich te doen gelden:
Vrouwen, veelal gehuwd en moe-

der, treden niet alleen toe tot pastor-
ale teams maar ook steeds vaker tot
pastoraats groepen. Het is daarbij de
vraag of ze zich dienen in te voegen
in de gereed liggende pasto rale
identi teitsmodellen – sterk geïnspi-
reerd op de celibatair levende, man-
nelijke clerus – of dat zij ook op hun
eigen manier vorm kunnen geven
aan hun pastorale identiteit, waarbij
hun deelname er ook toe mag lei-
den dat opvattingen herzien worden
over bijvoorbeeld be schikbaarheid
(van tijd bijvoorbeeld) en de beteke-
nis van het lichaam (ex pressie -
vormen) in professioneel op treden.

Inclusiviteit betekent ook: eigenschappen
of kwaliteiten niet exclusief aan één sekse
toeschrijven. Een voorbeeld van hoe dat
zou kunnen is:
Het spre ken van “de schoot des
Vaders” (Joh 1,18), “de schoot van
Abraham” (Lc 16,22-23).

3.3. Het taalgebruik van de tekst. In
sekse-specifieke vormen van taal wor-
den vaak be paalde talenten, eigenschap-
pen, waarden, belan gen, of strategieën
aan vrou wen toege schre ven, en wordt
vastgesteld wat ‘speci fiek’ of ‘wezenlijk’
vrouwelijk is. Kwaliteiten die bij man-
nen èn vrou wen aanwezig zijn, of die
juist ook tussen vrou wen sterk ver schil -
len, wor den zo hetzij over een kam
geschoren hetzij wegge defi nieerd. Zo
kan juist datgene wat aan de buitenkant
sekse-specifie ke taal lijkt, verslui e rend
werken ten aanzien van mannen en
vrou wen. Daarom moet telkens weer de
vraag worden gesteld wie de kwaliteiten
of eigen schap pen defi nieert, welke
beeldvor ming wordt uitgedragen, in
welk perspec tief dit staat, en in hoeverre
diversi teit op alle niveaus de ruimte
krijgt. Dit verhindert relativis me aan de
ene kant en de onmo ge lijkheid van een
gelijkheidsstreven aan de ande re kant.

Voorbeelden van ‘te breed’ taalgebruik,
dat suggereert dat iets ‘des mensen’ is 
terwijl het voor vrouwen niet of veel min-
der sterk geldt:
Het spreken over “de cri minali teit
in de samenle ving”, “de voetbalsup-
porters”, “het geweld”.
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Voorbeeld van een veel voorkomende
taalfout, maar vooral van gezichtsbe drog:
aan dat bestuur komen nu juist geen
vrouwen te pas:
“...het bestuur heeft in haar besluit-
vorming overwogen dat ...”.

3.4. Het zorgperspectief. In de alle daagse
zorg van mensen voor elkaar, in de
privé sfeer en in het publieke leven, zijn
waar den aan de orde die vaak over het
hoofd worden gezien, zoals toewijding,
ongehaastheid en onvoorwaardelijk-
heid, trouw en troost. Waar het alle -
daagse, het onbe dui dende en terloopse,
maar ook het moeilijke en vreugdevol le
in zorg zame betrek kingen tussen men -
sen wordt gedeeld ontstaat er een ande-
re maat van (mede)men selijkheid en
verant woordelijk heid. In een christelij -
ke duiding van dergelij ke zorgbetrek-
kingen wordt nu kritisch afstand geno -
men van een versmald voorgestelde
chris te lij ke visie op de vrouw (haar
natuur, roe ping en dienstbaar heid),
waarin zorg sa menvalt met zelfopof fe -
ring en zelf ver loo che ning. Waar men-
sen zorg voor elkaar hebben houdt
dienst baarheid immers ook weder -
kerige verant woordelijk heid in en de
onderlinge ver deling van zorgta ken. Dit
spanningsveld zal in het kerkelijk spre-
ken aanwe zig moeten worden gesteld.

Voorbeeld van eigenheid ontnemen door
absorptie (restlo ze insluiting) van het
verschil:
Waar in het opleggen van de sollici-
tatieplicht aan langdurig werklo zen
geen onder scheid wordt gemaakt
tussen mannen en vrouwen, wordt
geen ‘gelijk waardigheid’ of ‘gelijk-
heid’ bereikt, maar wordt de maat -
schappelijke realiteit ontkend dat
vrouwen vanwege een onevenredig
groot aandeel in de zorg voor kin-
deren feitelijk vaak anders op de
arbeids markt staan. Feite lijke ver-
schillen, die niet samen hoeven te
vallen met principiële verschillen,
worden hier in een rigoureuze
insluiting onvoldoende geëerbie -
digd. Daarmee worden kwaliteiten
die wezenlijk zijn voor zorg niet

erkend als kwaliteiten van grote
maatschappelijke waarde en als van
belang voor zowel mannen als vrou -
wen

Voorbeeld van het ten onrechte exclusief
maken van verschillen binnen de span -
ning tussen het ge zichts punt van recht en
rechtvaardigheid en het  gezichts punt van
zorg:
Zachtheid, zorg, durven varen op je
in tuïtie, zijn weliswaar kwaliteiten
die vaker bij vrou wen worden
gevonden, maar die mannen niet
ontzegd kunnen worden en die in
elk geval niet ty pisch vrouwe lijk
zijn. In een indruk wekkende co -
lumn naar aanleiding van de recente
moord op zijn kinde ren door de
Hoofd dorpse tand arts bracht de
Iraanse journalist Ka der Abdollah
het zorgele ment in deze zaak in: “Ik
zal drie dagen achter elkaar naar die
tandarts gaan, naar de va der, de
dader. De man die nu in een cel zit
en verbijs terd naar zijn handen kijkt.
Ik bied hem mijn linker schouder
aan, om zijn hoofd op neer te leg-
gen. Nee, ik doe an dersom, leg mijn
hoofd op zijn schouder. Daarna zul -
len we samen huilen.”

Tenslotte

Deze vier stappen zijn nog maar een
begin. Kerkelijk spreken vanuit een
sekse-specifiek perspectief, op inclusie-
ve en niet-versluie rende wijze, en met
het oog op waarachtige zorg betrek kin -
gen tussen mensen, heeft con se quenties
voor deelname aan de ar beidsmarkt,
voor ver schillen in ar beids duur en func -
tieni veaus, voor deelname aan kerkelij-
ke besturen en com mis sies, voor oplei -
dingen, onder wijs soor ten, facultei -
ten/semi naries, beroepskwa lifi ca ties, en
secto ren van het (kerkelijk) werk en
vrijwil li gerswerk. Daarom heeft dit ras-
ter een procesmatig karakter. In het ge -
bruik ervan zal het raster geregeld wor-
den aangepast en bijgesteld, opdat de
uitwerking die wordt beoogd zo opti-
maal mogelijk is.
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