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Inleiding

Archief KPV: Leren aan ervaring
Dit archief documenteert het ontstaan en de ontwikkeling van de beweging
voor Klinische Pastorale Vorming. Deze beweging is ontstaan in de
Verenigde Staten. Zij werd in jaren zestig door Heye Faber in Nederland
geïntroduceerd. Het was en is een beweging die zich ten doel stelt de vorming van pastores en het vak pastoraat te professionaliseren. Door Faber op
het spoor gezet, gaf W. Zijlstra in 1963 de eerste training in Nederland. In
het archief kan men terugvinden hoe deze beweging zich in de Nederlandse
situatie heeft ontwikkeld. Zoals Gerben Heitink opmerkt: ‘In korte tijd
groeide de beweging, opgekomen uit particulier initiatief buiten de kerken
om, uit tot een instituut op het gebied van pastoraat.’ 1
Dat de beweging zich voorspoedig kon ontwikkelen had alles te maken
met het veranderende klimaat in de samenleving. Dominees en katholieke
pastores ervoeren beide hoe in de confrontatie met de praktijk hun traditionele theologische opleidingen te kort schoten. Het menselijk subject en
zijn/haar ervaringen kwamen centraal te staan. ‘Predikanten konden niet
langer met een boog om de eigen ervaring en beleving van mensen heenlopen. Geloven moest immers verstaan worden als een menselijke reactie op
een ervaring die zich vanuit een andere werkelijkheid aan ons opdringt.
Geen geloof zonder ervaring.’ 2
In de beweging stond en staat het leren aan ervaring centraal. Dat gebeurde
aanvankelijk in driemaanden trainingen die werden gegeven door pastores/theologen die hun training en opleiding tot supervisor in de VS hadden
ontvangen. De trainingen werden oorspronkelijk gegeven in klinische instellingen: ziekenhuizen dan wel psychiatrische centra. In de klassieke driemaanden training werkten de deelnemers een deel van hun tijd als geestelijk
verzorgers op verschillende afdelingen van de instelling waar de training
werd gegeven en werd het andere deel van de tijd besteed aan individuele
supervisie, groepssupervisie en andere werkvormen (verbatimbesprekingen,
preekbesprekingen). Vooral het van en aan elkaar leren in de groep onder
begeleiding van een supervisor heeft in de trainingen altijd een belangrijke
rol gespeeld.
In de beweging heeft steeds de autobiografie van de pastor zelf een centrale rol gespeeld. Zelfkennis werd als een voorwaarde gezien om belemmeringen in de communicatie met anderen op het spoor te komen. Hoewel de aandacht voor de autobiografische reflectie nog altijd een centrale thematiek is,
heeft deze echter nooit alleen ten dienste gestaan van de persoonlijke ontwikkelingen, maar ging en gaat het in de beweging allereerst om het leren
van een vak.
Wanneer de beweging groeit en er verschillende centra met zowel een
protestantse als een katholieke signatuur ontstaan, groeit de behoefte en de
noodzaak aan onderling overleg en samenwerking. Zo ontstaat op termijn de
Raad voor Klinische Pastorale Vorming waarin instellingen en betrokken
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supervisoren met elkaar overleggen. Doel van de Raad is om het eigen karakter van de driemaanden trainingen en het niveau van de trainingen te bewaken. Al snel wordt er naast de driemaanden training een opleiding voor
pastorale supervisoren onder auspiciën van de Raad in het leven geroepen.
Was men vroeger voor een opleiding tot pastorale supervisor afhankelijk van
de verschillende trainingscentra in de Verenigde Staten, inmiddels was er
voldoende vakbekwaamheid opgebouwd om deze zelf ter hand te nemen. Er
ontstaat een Beraad van Supervisoren en naar verloop van tijd wordt de
CSO, de Commissie Supervisoren Opleiding in het leven geroepen die zorg
draagt voor de ontwikkeling van een curriculum. De opleiding tot pastorale
supervisie werd vervolgens uitgebreid met een aanvullende opleiding tot
Centrum supervisor. Omdat er behoefte bleek aan een meer wetenschappelijke onderbouwing van de trainingsactiviteiten werd de CWO, een commissie die zich bezig hield met wetenschappelijk onderzoek, ingesteld.
De beweging groeit relatief snel. Er komen verschillende centra. Eind jaren negentig van de vorige eeuw verandert dit geleidelijk aan. De centra zien
het aantal deelnemers teruglopen. Een aaneengesloten drie maanden trainen,
waarbij men weg is uit de eigen leef- en werksituatie blijkt voor velen een
brug te ver. De gebroken driemaanden training wordt geïntroduceerd. Ondanks dat blijft het aantal deelnemers langzaam dalen. Wat meespeelt: de
intensiteit van de trainingen, de grote tijdsinvestering, de kosten, de bereidheid van gemeenten en parochies hun dominees en pastores financieel te
ondersteunen, het toegenomen aanbod aan nascholing. Binnen de katholieke
kerk speelt mee dat met de toename van het conservatieve klimaat binnen de
bisdommen de interesse basispastores deel te laten nemen aan dit type trainingen wegvalt.
Een belangrijke wijziging vindt plaats in de jaren 2002/3. De opleiding tot
pastorale supervisor werd tot nu toe in eigen beheer uitgevoerd. Nu de inkomsten van de Raad terugliepen werd dit te kostbaar. Bovendien bleek dat
veel pastorale supervisoren in opleiding grote moeite hadden met het vinden
van supervisanten die nodig waren om hun opleiding te kunnen afronden. Er
waren inmiddels meer pastorale supervisoren dan supervisanten. Dat maakte
het moeilijk om de vaardigheden van het eigen vak bij te houden. Daarom
zocht de Raad contact met de Landelijke Verenging voor Supervisie en Begeleiding (LVSB). Afgesproken werd de opleiding tot pastorale supervisie
grotendeels uit te besteden aan de LVSB. Als leden van een landelijk erkende vereniging waren pastorale supervisoren nu ook bevoegd supervisanten
uit andere beroepssectoren te superviseren.
In verband met de financiële omstandigheden en de veranderingen in de
markt stond de Raad daarna voor de taak de structuur van haar beweging te
veranderen. Op het Centrum van Zon en Schild na waren de andere centra
die nog over waren inmiddels verbonden aan theologische/academische opleidingen. Het academisch statuut van de universiteiten had als consequentie
dat de universiteiten zelf verantwoordelijkheid moesten en wilden nemen
voor het curriculum van hun trainingen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de trainingen kwam zo direct bij de academische instellingen zelf
te liggen. Daardoor veranderde het karakter van de Raad.
Onomstreden is de beweging nooit geweest. Voor de een te theologisch, was
zij voor de ander te psychologisch. Hoewel alle pastorale supervisoren
ambtsdragers en/of geestelijke verzorgers waren en hoewel zij allen een theologische scholing hadden ontvangen, is de relatie met de kerken en in het
bijzonder de RK Kerk, altijd ambivalent geweest. Daarvan zijn in het archief

de sporen terug te vinden. De beweging zelf heeft altijd een interdisciplinair
(o.a. theologie/psychologie etc.) en een oecumenisch karakter gehad. De
Raad voor Klinische Pastorale Vorming maakt deel uit van de ACPE (Association for Clinical Pastoral Education. We are a multicultural, multifaith
organization devoted to providing education and improving the quality of
ministry and pastoral care offered by spiritual caregivers of all faiths...). Zo
werden en worden de Internationale contacten onderhouden. Vertegenwoordigers van de Raad namen steeds deel aan de Internationale en Europese
Congressen.
Verantwoording
De archivering is uitgevoerd op verzoek van en in overleg met de huidige
Raad voor Klinische Pastorale Vorming. Bij het archiveren van het archief
hebben twee overwegingen een belangrijke rol gespeeld:
In overleg met de huidige Raad is afgesproken alle privacygevoelige materiaal uit de bestanden te verwijderen. Dat betekent onder andere dat aanmeldingen voor de trainingen, die persoonlijke biografische gegevens bevatten,
werden verwijderd. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor procesnota’s,
eindevaluaties en stukken die betrekking hadden op de klachtenprocedure en
waarin personen met naam en toenaam genoemd worden.
Voordeel van deze werkwijze is een maximale toegankelijkheid. Het archief
is nu open voor wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor hoeft geen speciale
toestemming van de Raad gevraagd te worden.
Bij de archivering werd, om praktische redenen, gebruik gemaakt van de
bestaande indeling zoals die door het secretariaat van de Raad werd gehanteerd. De afkortingen in de plaatsingslijst werden overgenomen van de bestaande dossiers en waar mogelijk ook de data.
Bij het opschonen van her archief werd verder gebruik gemaakt van de gulden regel: Is het materiaal gemaakt door de vereniging of is het bestemd
voor de vereniging.
Curriculum
Op verzoek van de Raad heeft Dr. Willem Putman in overleg en samenwerking met Ds. Jaap Doolaard, de voormalige secretaris van de Raad, de archivering van het archief op zich genomen. Tot zijn emeritaat in 2012 werkte
hij als supervisor en praktisch theoloog aan de Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht, later de Tilburg School of Theology van de Universiteit van Tilburg. Een belangrijk deel van zijn opleiding tot supervisor verliep
via de opleiding tot pastorale supervisor van de Raad. Uit hoofde van zijn
functie aan de KTU/TST werd hij lid van de Commissie Supervisoren Opleiding van de Raad. Hij is Europees en Internationaal vertegenwoordiger
van de Raad geweest. Na de herstructurering bleef hij tot aan zijn emeritaat
lid van de nieuwe Raad.
W.B.M. Putman, 2015
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