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Samenvatting   
Waarom blijft het voor mensen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen worstelen 
om op een ‘normale manier’ te participeren in het leven van de Amerikaanse Katholieke Kerk, in plaats 
van via ‘speciale’ programma’s en activiteiten? Dit is de vraag van de voorliggende studie. Maar al te 
vaak gaat het bij de gangbare benadering van participatie over stereotypen, diagnoses en 
geïdentificeerde ‘tekorten’. Opvallend is dat deze gangbare benadering in tegenspraak is met de 
principes uit het US Catholic Bishops Pastoral Statement on Persons with Disabilities. Deze verklaring is 
gegrond in Catholic Social Teaching (CST) waarin de bloei van ieder mens centraal staat. De fundering 
voor de inclusiviteit in CST ligt in de aangeboren waardigheid van ieder persoon als geschapen naar het 
beeld van God en in de roeping van de kerk om het gebod God lief te hebben en je naaste als jezelf uit te 
leven. CST levert daarom het theologische kader voor dit proefschrift dat zich in drie delen zal 
ontvouwen. 

Deel 1: Hoofdstukken 1 tot en met 4 
Deel 1 onderzoekt de discrepantie tussen de beschreven praktijk en het theologisch kader door het 
opsporen van trends in de geschiedenis van de catechese van de Amerikaanse katholieke kerk die deze 
discrepantie kunnen verklaren. Ik ontwikkel mijn antwoord op dit probleem door de vraag te stellen ‘wie 
zeg je dat ik ben?’ In deze vraag klinkt de echo van Jezus’ vraag aan zijn leerlingen. Uit het verhaal blijkt 
dat zij niet begrijpen wat hij bedoelt. Dezelfde vraag stel ik in naam van mensen met verstandelijke 
beperkingen en ontwikkelingsstoornissen die een vergelijkbare ervaring hebben. Ook in de kerk weten 
mensen gevoed door gangbare beelden in stereotypen dikwijls niet wie ze zijn. De studie begint met de 
vroege ontwikkelingen van georganiseerde programma’s voor mensen met een beperking in de 
Amerikaanse RKK in de tweede helft van de vorige eeuw. Cruciaal blijkt de ontwikkeling van het Pastoral 
Statement, de elementaire tekst over geloof, beperking en de pastorale praktijk binnen de Amerikaanse 
RKK, geschreven in 1987. De opvattingen in dit statement zijn rechtstreeks te herleiden tot de theologie 
van het tweede Vaticaanse Concilie. 

Twee belangrijke onderwerpen komen naar boven, voor de articulatie waarvan gebruik wordt gemaakt 
van de emthode van narratieve analyse. Ten eerste een meta-narratief dat door het Pastoral Statement 
en de georganiseerde programma’s heen geweven is. Dit meta-narratief staat in tegenstelling tot de 
principes van het Evangelie en verduistert het licht daarvan. Daarom noem ik dit een schaduw-narratief. 
Het bestaat uit vijf draden, elk een narratief op zich, hoewel soms gecombineerd. Twee van de draden 
zijn in het bijzonder problematisch vanwege hun populariteit en de manier waarop ze mensen met 
beperkingen hun persoon-zijn afnemen. Ze zijn paternalistisch, sentimenteel en bevatten alle elementen 
die vandaag als kritiek op ‘liefdadigheid’ worden genoemd. 

Deze draden hebben diepe historische wortels en weerspiegelen een maatschappelijk onderbewustzijn, 
wat leidt tot een tweede ontdekking. Het vigerende schaduw-narratief blokkeert het zicht op de 
waardigheid van alle mensen, die volgens CST en Vaticanum II zo essentieel is en die het uitgangspunt 
vormde voor het Pastoral Statement. De verschillende draden in dit narratief hebben ertoe bijgedragen 
dat structuren van macht en marginalisering werden gehandhaafd. Tom Reynolds’ werk omtrent de ‘cult 
of normalcy’ is buitengewoon behulpzaam voor het begrijpen van de ware aard van de ‘speciale’ ruimte 
die in de marge wordt gecreëerd als sentimentaliteit. Als illustratief voorbeeld wordt Henri Nouwens 
boek Adam: God’s Beloved besproken. 



Een andere belangrijke draad in het schaduw-narratief is het thema van ‘liefdadigheid’ (charity). Het 
‘tekort’ van mensen met een verstandelijke beperking werd in de gevestigde praktijk van de katholieke 
kerk overbrugd met een beroep op liefdadigheid. De historische speurtocht naar de ontwikkeling van het 
denken over liefdadigheid laten de samenhang met welbegrepen eigenbelang zien. Liefdadigheid wordt 
gemotiveerd door het verlangen om door weldaden jegens de arme en de zieke een beter Christen te 
worden. We zien in de geschiedenis al in de Middeleeuwen sporen van de problemen die vandaag de 
dag met liefdadigheid worden verbonden. In dit deel van de analyse wordt gebruik gemaakt van de 
encycliek Caritas in Veritate van Benedictus XVI en van hedendaagse studies over liefdadigheid om 
voorbij de huidige problemen met dit begrip te komen. 

Deel 2: Hoofdstuk 5 
In het tweede deel wordt de vraag omgedraaid en verschuift de aandacht van mensen met 
verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen naar de kerk en haar zelf-verstaan als lichaam 
van Christus: “wie zeggen jullie dat wij zijn?”. Het lichaam van Christus is een sterke metafoor voor de 
kerk, maar bij nader inzien wordt duidelijk dat, net als bij liefdadigheid, in de loop der tijd zaken aan deze 
metafoor zijn blijven kleven die ingaan tegen Paulus’ intenties met het oog op de kerk in Korinthe. Vooral 
gebruikmakend van Brian Brock, Gordon Fee en Jerome Murphy-O’Conner, onderzoek ik de 
hermeneutiek van 1 Kor. 12, met name waar het deze drie punten aangaat: individuele gaven t.o. 
uitingen van de Geest, eenheid in diversiteit t.o. diversiteit in eenheid, en de vraag wie bedoeld zijn met 
de ‘zwakken’. De bestudering van deze literatuur verschaft ook inzicht in de ontwikkelingen van de 
liefdadigheidstraditie tijdens de patristische tijd. Ze leidt tot een beeld van het lichaam van Christus 
waarin veel meer vrijheid en openheid voor diversiteit te vinden is. Vanuit het verstaan van het zich 
ontvouwende werk van de Geest onstaan nieuwe mogelijkheden die in de traditionele aandacht voor 
individuele gaven onzichtbaar bleven. 

Deel 3: Hoofdstuk 6 tot en met 8 
Het laatste onderdeel bestaat uit een drievoudig antwoord op het geformuleerde probleem waarin 
gebruik wordt gemaakt van Social Role Valorization (SRV) as praktische leidraad in dit theologische 
onderzoek. Ten eerste wordt SRV als kader gebruikt om te begrijpen hoe het schaduw-narratief in sociaal 
en cultureel opzicht in de kerk heeft gefunctioneerd voor van mensen van verstandelijke beperkingen en 
ontwikkelingsstoornissen. 

Ten tweede wordt SRV gebruikt om een richting aan te geven die de devaluatie en marginalisatie van 
deze mensen in de kerk tegengaat, in lijn met de oorspronkelijke inzet van het Pastoral Statement. Op de 
achtergrond van dit document klinkt de invloed van de geestelijke vader van SRV, Wolf Wolfensberger, 
die vanwege zijn katholieke achtergrond regelmatig schreef over de marginalisering van mensen met 
verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen in de Amerkiaanse katholieke kerk. Zijn werk 
heeft onmiskenbaar de profetische visie van de bisschoppen geïnspireerd. Op basis van de principes van 
SRV wordt een zevenstappenplan voor hervorming van de kerk ontvouwd, waarbij de inzet van 
geestelijken, leiders in de kerk en de ‘gewone gelovige’ vereist is. 

In antwoord op de vraag van deze studie – ‘wie zeg je dat ik ben?’ – wordt ten derde de theorie en 
praktijk van SRV verbonden met de noodzaak van een theologische antropologie die zich baseert op een 
begrip van de Schepping waarin de diversiteit in mens-zijn wordt gehonoreerd. In dit verband wordt 
aansluiting gevonden bij het werk van Karl Rahner en Mary Doak die bepleiten de verschillen binnen de 
menselijke familie te omarmen in plaats van deze uit te wissen. De studie besluit met een pleidooi de 
funderende principes van CST te herontdekken.  


