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De continuïteit van de christelijke en de katholieke traditie is in onze streken verre van zeker. De 

invloed op de Nederlandse cultuur van christelijke visies, beelden en gedachtevormen die 

daarmee verbonden zijn, lijkt steeds verder af te nemen. Dit betekent binnen de cultuur niet 

alleen een fundamentele verandering, maar ook een gevoelig verlies. Als gevolg hiervan klinkt in 

de discussies over de toekomst van de zorg, de vormgeving van onderwijs en onze omgang met 

vreemdelingen en nieuwkomers – om slechts deze te noemen – een christelijke en katholieke 

inbreng niet door, terwijl zij in deze discussies een onvervreemdbaar eigen bijdrage te leveren 

heeft.  

Naar het aanvoelen van velen verkeert onze cultuur in een aporie. Enerzijds zijn mensen 

sterk gehecht aan wat zij beschouwen als hun vrijheid en hun autonomie. Alles wat lijkt op 

onderwerping aan gezag of erkenning van afhankelijkheid, wordt afgewezen. Anderzijds voelen 

velen zich gevangen in de huidige maatschappelijke situatie. Als er misstanden worden onthuld 

of er ongelukken gebeuren, wordt geroepen om maatregelen, controle en strenger toezicht. 

Tegelijkertijd is er een breed gedeeld besef dat de eigen verantwoordelijkheid is 

weggeorganiseerd en de veelheid van regelingen ervoor zorgt dat de samenleving stagneert. De 

kans op calamiteiten is gedaald, maar de mogelijkheden om zich in te zetten voor het algemeen 

welzijn (bonum commune) zijn dat evenzeer.  

Dit maakt duidelijk dat er dringend behoefte is aan visievorming, aan denkbeelden en 

inzichten die nieuwe en onverwachte perspectieven openen en laten zien waar mogelijke 

antwoorden op actuele vragen gevonden zouden kunnen worden. Het Tilburg Cobbenhagen 

Center probeert bij te dragen aan visievorming door een antwoord te zoeken op de vraag: hoe 

kan de katholieke traditie weer een levende kracht worden en actief bijdragen aan het 

maatschappelijk debat en de vormgeving daarvan? In de Community of Practice CATHOLIC 

INSPIRATION wordt hieraan samen met andere stakeholders vorm gegeven. 
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Community of Practice 

De onderzoekers en professionals die betrokken zijn bij CATHOLIC INSPIRATION zijn 

middels de uitwisseling van theorie en praktijk met elkaar op zoek naar taal en beelden die de 

katholieke traditie in de eigentijdse samenleving laten verschijnen als een levende traditie. 

Vanuit het verschil in kennisbehoeften zullen de bij deze community aangesloten kennisdragers 

elkaar inspireren de benodigde expertise te verwerven in het gemeenschappelijke kennisgebied 

en elkaar stimuleren dit kennisgebied in de toekomst verder uit te breiden.  

 

Domein (kennisgebied) 

Binnen deze Community of Practice is het onderzoek gecentreerd rond de volgende vraag: hoe 

kan de katholieke traditie weer een levende kracht worden en actief bijdragen aan het 

maatschappelijk debat en de vormgeving daarvan? Hierbij is visievorming van doorslaggevend 

belang. Deze ontstaat – zo is de overtuiging binnen dit onderzoek, zoals binnen het Tilburg 

Cobbenhagen Center als geheel – in dialoog met het maatschappelijk veld. Het doel van het 

onderzoek is daarom niet op basis van de christelijke en katholieke tradities kant en klare 

oplossingen voor maatschappelijke problemen te ontwikkelen en die vervolgens aan het 

maatschappelijk veld ter implementatie aan te bieden. In gesprek met werkers uit het veld van 

maatschappelijke organisaties wordt toegewerkt naar een visie die recht doet aan urgente vragen 

en behoeften. Deze organisaties en de werkers erbinnen zijn immers degenen die in hun handelen 

en spreken de levende traditie van visiegedreven maatschappelijk engagement belichamen, 

vormgeven en uitdragen. Werkers uit maatschappelijke organisaties zijn daarom steeds bij het 

onderzoek betrokken: bij het formuleren van vragen, bij het formuleren en nader exploreren van 

mogelijke antwoorden, bij het formuleren van interpretaties van elementen uit de traditie en het 

evalueren van de vruchtbaarheid van deze interpretaties in de maatschappelijke praktijk. Op deze 

wijze staan praktijk, reflectie op de praktijk en academische theorievorming  in direct verband 

met elkaar. De gemeenschap van practici, theoretici en bestuurders kan zo opnieuw eigenaar 

worden van een gezamenlijke visie en een gezamenlijk engagement.  
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Gemeenschap (kennisdragers) 

Belangrijke dragers en eigenaren van het onderzoek zijn de professionals, vrijwilligers en 

bestuurders die het katholieke geluid in de samenleving daadwerkelijk belichamen. Ten behoeve 

van de valorisatie van het onderzoek wordt er gewerkt met klankbordgroepen die functioneren 

als ‘ruimten voor reflectie’ waar een vruchtbare wisselwerking tussen theorievorming en 

persoonlijke ervaring plaatsvindt. Op deze wijze kan de praktijk op directe wijze profiteren van 

theorieontwikkeling en wordt de theorievorming direct verbonden met kwesties die de aandacht 

vragen. 

 De samenstelling van de klankbordgroepen is wisselend. Er stromen deelnemers in en 

weer uit. Dit komt zowel de deelnemers als het onderzoek ten goede: werkers uit het veld 

committeren zich voor een overzienbare tijd aan het onderzoek en de community profiteert van 

de doorstroom van ideeën en ervaringen die worden ingebracht. De uitstroom vergroot daarnaast 

het draagvlak en de reikwijdte van het onderzoek als een inktvlek. 

 

Middels een samenspel van theorie en praktijk worden in het kader van het onderzoek zo:  

 nieuwe ideeën en visies ontwikkeld die de katholieke traditie tot een leven gevende 

kracht maken voor de hedendaagse cultuur, 

 ideeën en visies die zijn verbonden met feitelijke maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen, met de vragen die eruit voortkomen en de antwoorden die zich erin 

aandienen,  

 en die worden gedragen door groepen en individuen die op uiteenlopende wijze actief 

zijn binnen de Nederlandse samenleving en zich engageren voor de vormgeving van haar 

toekomst.  

 

Praktijk (kennisbehoeften) 

Uit eerder onderzoek dat onder leiding van Prof. dr. Erik Borgman plaatsvond, blijkt de 

dringende behoefte aan een samenhangend en overkoepelend verhaal dat de actualiteit van de 

katholieke en christelijk traditie geloofwaardig en inzichtelijk maakt. Dit verhaal kan zowel 

individuen als organisaties helpen in het belichamen van de katholieke traditie op een wijze die 

dichtbij de vragen en uitdagingen van de eigentijdse samenleving staan. Op deze wijze draagt het  
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verhaal enerzijds bij aan het herstel van de intellectuele overtuigingskracht van de katholieke 

traditie. Anderzijds biedt het handvatten voor werkers in de praktijk om hun maatschappelijk 

engagement praktisch vorm te geven. Organisaties die als opdracht hebben in verbondenheid met 

de christelijke en katholieke traditie vorm te geven aan een op de samenleving gerichte missie – 

onderwijs, zorg, internationale samenwerking etc. – lukt het zelf niet een dergelijk 

samenhangend verhaal te formuleren. Het gevolg is dat zij zich de speelbal voelen van 

maatschappelijke ontwikkelingen, culturele trends en politieke modes, en dat niet zelden 

inderdaad zijn. Zij zien in dat zij op deze wijze niet de bijdrage kunnen leveren aan de bouw van 

de samenleving van de toekomst die van hen gevraagd wordt.  

 

Lopende projecten 

 

Binnen de community CATHOLIC INSPIRATION lopen op dit moment de volgende 

deelprojecten: 

 

Case study 1: 

Het ‘nooit geschreven document’ 

 

Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) pleitte Edward Schillebeeckx (1914-

2009) ervoor de opdracht van het concilie om ‘de tekenen van de tijd’ te lezen ‘in het 

licht van het evangelie’ daadwerkelijk ter hand te nemen. Hij brak er een lans voor het 

opstellen van wat hij noemde een ‘fundamenteel document’. Er stond hem hierbij een 

tekst voor de geest die vanuit gelovig perspectief ‘begrijpelijk en doorzichtig maakt 

waarom de wereld grondig veranderd is, en waarom dit een uitdaging vormt voor de kerk 

die hierdoor uitgenodigd wordt “anders” in de wereld van het geloof te staan’. Wat zie je 

waarom als een ‘teken van de tijd’ dat de komst van Gods koninkrijk aankondigt en hoe 

ben je ten dienste daarvan kerk?  

Al had Schillebeeckx door zijn betrokkenheid bij het Tweede Vaticaans Concilie 

een groot prestige, het document dat aanstuurde op een fundamentele doordenking van de  
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theologische oogst van het concilie voor de Nederlandse situatie, werd – inderdaad – 

nooit geschreven. Met groot optimisme werd de kerk ‘bij de tijd’ gebracht en in alle ijver 

raakte het idee om de uitkomsten van het concilie daadwerkelijk op een fundamentele 

wijze theologisch te doordenken in de verdrukking. Het ontbreken van het door 

Schillebeeckx bepleitte, maar nooit geschreven document maakt dat de katholieke 

presentie in de Nederlandse samenleving in de vijftig jaar die inmiddels sinds het Tweede 

Vaticaans Concilie zijn verlopen is, geen duidelijk profiel gekregen heeft.  

In het kader van de community CATHOLIC INSPIRATION wordt in 

samenspraak met het actuele maatschappelijke veld het ‘nooit geschreven document’ 

alsnog geschreven. Het zal in het najaar van 2016, ruim vijftig jaar na de afkondiging van 

de pastorale constitutie Gaudium et spes waarin de opdracht werd geformuleerd de 

tekenen van de tijd te lezen, verschijnen onder de titel: Leven van wat komt. Een katholiek 

uitzicht op de samenleving.  

Tijdens het werk aan het ‘nooit geschreven document’ werd duidelijk dat gezien 

de ontwikkelingen in de katholieke kerk van Nederland een extra initiatief nodig was. Er 

bleek een duidelijke visie te moeten komen op de plaats, de functie en het belang van de 

kerk in de huidige context. Met het oog hierop schreef Borgman Waar blijft de kerk? 

Gedachten over opbouw in tijden van afbraak, dat in oktober 2015 verscheen en binnen 

enkele weken aan een tweede druk toe was. Het boek is opgemerkt in de media en wordt 

door professionals, bestuurders en vrijwilligers in het kerkelijk veld als steun ervaren. 

 

Naast het ‘nooit geschreven document’ verschijnen diverse kleinere publicaties in 

artikelvorm die facetten van een eigentijdse – op mensen betrokken en op de eigentijdse 

situatie antwoordende – theologie doordenken. Hierbij staat o.a. het concept van de 

‘contrastervaring’, zoals uitgewerkt door Edward Schillebeeckx, centraal. 
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Case study 2: 

Een theologische visie voor de 21ste eeuw 

 

Er ontbreekt in Nederland een overtuigende intellectuele verantwoording van de 

verhouding tussen de christelijke cq. katholieke overlevering en de hedendaagse situatie. 

Rond het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn hiertoe belangrijke aanzetten 

gegeven, die echter niet structureel verder zijn ontwikkeld en doordacht. Wil de 

katholieke traditie opnieuw als levende kracht kunnen functioneren, dan is het essentieel 

dat er weer zicht komt op de inhoud en de actuele betekenis van de katholieke 

geloofstraditie. In 2017 verschijnt in dit kader een grensverleggende boekpublicatie onder 

de titel: Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw. De christelijke 

visie op God, mens en wereld wordt in deze publicatie in discussie gebracht met actuele 

filosofische en wetenschappelijke posities.  

 

Case study 2: 

Delen ervaringsverhalen 

 

Hoe verwoordt je je eigen engagement, drijfveren, perspectieven en visie? Hoe verhoudt 

je dagelijkse inspiratie zich tot de religieuze onderstroom waarin je staat? Voor veel 

professionals in katholiek maatschappelijke organisaties zijn dit belangrijke en 

tegelijkertijd moeilijke vragen. Temeer daar veel professionals relatief geïsoleerd werken 

en weinig ruimte ervaren om hier met anderen op te reflecteren. De CoP ‘Catholic 

Inspiration’ creëert uitdrukkelijk ruimte om over fundamentele vragen in gezamenlijkheid 

na te denken. Zo kunnen professionals hun ervaringen delen, van elkaar leren, en taal 

vinden voor hun inzet. Eindresultaat van dit traject is een boek waarin zij uitgedaagd 

worden om hun eigen drijfveren te verwoorden. De bundeling van verhalen in dit 

ervaringenboek dient tegelijkertijd als inspiratie voor het bredere werkveld van katholieke 

en christelijke organisaties. 
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Meer informatie 

 

CATHOLIC INSPIRATION ontwerpt in overleg met de bij het project betrokken actoren een 

passende planning en begroting. De Communities of Practice die binnen het Tilburg 

Cobbenhagen Center ontstaan, worden samengehouden door zowel een gemeenschappelijke 

inzet als door een verschil in mogelijkheden en concrete – technische en intellectuele, personele 

en materiële – behoeften. Om een Community of Practice vruchtbaar te doen zijn is het zaak, zo 

leert de ervaring, deze verschillen productief te maken: wat bij de één ontbreekt moet een ander 

in staat en bereid zijn te geven. Eén aspect hiervan kan zijn dat partijen financieel activiteiten 

van andere partijen mogelijk maken, maar er zijn ook vele andere mogelijkheden tot 

samenwerking met voordeel voor alle partijen. 

 

Voor vragen over CATHOLIC INSPIRATION, de Community of Practice die onderdeel is van 

het Tilburg Cobbenhagen Center, kunt u contact opnemen met Prof. dr. Erik Borgman en Drs. 

Thijs Caspers (contactpersoon): bereikbaar via M.A.B.Caspers@uvt.nl 
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