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Op vrijdag 28 februari 2020 stond er een interview van Eline Kuijper 
in het Nederlands Dagblad (ND) met Dick Slump en Pieter Pel, verte-
genwoordigers van de 8 kerken in de GKv die inhoudelijke bezwaren 
hebben aangetekend tegen het synodebesluit uit 2017 om de vrouw in 
het ambt toe te laten. Zij wilde weten hoe tegenstanders van vrouwe-
lijke ambtsdragers deze synode van de GKv ervaren. 

De volgende dag stond er op basis van dat interview een nieuwsanalyse van 
haar hand in het ND. In haar analyse raakt zij aan vijf thema’s, die ze als in een 
kluwen aan elkaar verbindt en er tenslotte een oordeel over uitspreekt: 

▪ de vertegenwoordiging op de synode 
▪ de besluitvorming over de m/v-revisieverzoeken 
▪ de verwachtingen en ervaringen van de tegenstanders van het m/v-

besluit 
▪ de vergaderingen rond de eenwording van GKv en NGK 
▪ de beslotenheid van vergaderingen 

Haar criterium is duidelijk: ‘De synode staat ten dienste van de kerken en 
daarom moeten alle leden kunnen volgen wat daar gebeurt.’ Op basis daarvan 
trekt zij vier conclusies: 
1. De synode mist interne tegenspraak, omdat er geen tegenstanders van het 
vrouwenbesluit in de synode vertegenwoordigd zijn. In haar woorden: ‘Dat een 
of twee stevige tegenstemmen al een wereld van verschil kunnen maken, liet de 
synode van drie jaar geleden zien. Destijds waakte de synode voor een 
jubelstemming toen het besluit voor vrouwelijke ambtsdragers werd genomen. 
Er waren in hun midden namelijk mannen die daar intens verdrietig over waren 
en dat op een indringende wijze duidelijk maakten. Nu zitten zulke mensen er 
niet.’ 
2.  De positieve sfeer tijdens de synodevergaderingen bij de groep bezwaarde 
vrijgemaakten roept vervreemding op: ‘Op conferentiecentrum Mennorode 
wordt een feestje gevierd: de afgevaardigden zingen hand in hand, drinken ‘s 
avonds nog gezellig wat aan de bar, geven elkaar een hug als ze naar huis 
gaan.’ 

https://fpathuis.wordpress.com/2020/02/29/nieuwsanalyse/
https://fpathuis.wordpress.com/2020/02/29/nieuwsanalyse/


3. De beslotenheid van de synodevergaderingen vergroot de afstand met de 
tegenstanders van het m/v-besluit. Ze erkent dat beslotenheid kan bijdragen 
aan veiligheid tussen afgevaardigden onderling, maar die veiligheid is geen doel 
op zich. Nu er geen ingrijpende onderlinge verschillen zijn in het m/v-dossier, is 
beslotenheid niet aan de orde: ‘die beslotenheid moet een uitzondering blijven 
en goed onderbouwd zijn, al is het maar om de synode eraan te herinneren dat 
zij niet bestaat voor zichzelf.’ Dat de synode zelf in een nieuwsbrief verslag 
uitbrengt over wat er is besproken, is dan onvoldoende: ‘wij van wc-eend 
adviseren wc-eend, krijg je dan.’ 
4.  De synode moet de tegenstanders van het m/v-besluit openheid geven over 
hun plek in de GKv: ‘Om hen [= tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers] 
binnenboord te houden, moet de synode laten zien wat ze doet. En bijvoorbeeld 
duidelijk aangeven hoe ze ruimte ziet voor een minderheid die er serieus anders 
over denkt. Zeker nu het tegengeluid niet van binnenuit klinkt.’ 
Mijn grote moeite met deze ‘nieuwsanalyse’ betreft niet alleen de timing 
daarvan, maar ook de gronden daarvoor. Er wordt in de conclusies van alles 
gesuggereerd en verondersteld. 

Ad 1. De suggestie gaat er vanuit, dat men geen oog heeft voor de 
tegenstanders van het m/v-besluit en dat er in tegenstelling tot drie jaar 
geleden een jubelstemming heerst over het m/v-besluit. Mijns inziens doet de 
synode wel degelijk moeite om de bezwaarden recht te doen en heeft ze al een 
keer met hen gesproken. Of de eisen die de bezwaarden aan een 2e gesprek 
stellen, terecht zijn kan ik en naar mijn idee ook het ND niet beoordelen, zolang 
we de visie van de synode in dezen niet weten. De stelling dat de synode 
interne tegenspraak mist, is ook niet volgens de werkelijkheid. Op de 
vergaderingen in januari was er wel degelijk ook kritische zin en tegenspraak te 
horen in opmerkingen als: ‘Veel mensen storen zich daaraan en vinden dat eng. 
Blijf bij dat soort redenaties weg’, en: ‘Dat is geen feit, maar een stellingname. 
Die moet je wel onderbouwen.’ 
Ad 2.  Die positieve sfeer heeft, zoals de bijgevoegde foto ook al aangeeft, m.n. 
betrekking op de gemeenschappelijke vergaderingen van de GKv-synode en die 
van de Landelijke Vergadering van de NGK. De suggestie die van het interview 
en nu van de nieuwsanalyse uitgaat, is dat er een feestje gevierd wordt, omdat 
nu de vrouw in het ambt mag. 

Ad 3. In het interview stellen Slump en Pel, dat de synode een inhoudelijk 
gesprek ontwijkt. De nieuwsanalyse gaat met die visie mee en veronderstelt 
ook dat er op dit moment een inhoudelijk gesprek met de bezwaarden gevoerd 
zou moeten worden. Mijns inziens is er de afgelopen drie jaar inhoudelijk 



uitgebreid de tijd geweest om het pro en contra van het m/v-besluit te 
bespreken. 

Wat nu aan de orde is, is dat de synode de revisieverzoeken moet beoordelen 
en daarover een inhoudelijk oordeel moet vellen. Dat betekent dat ze zich goed 
moeten oriënteren op de visie die in de revisieverzoeken geuit wordt. In dat 
kader hebben ze ook gesproken met de opstellers van de revisieverzoeken. 
Vervolgens moet de synode inhoudelijk een oordeel vellen over die verzoeken 
tot revisie. Daar heeft de synode een begin mee gemaakt op donderdag 23-01 
en vrijdag 24-01, waarbij pers en publiek aanwezig waren. 

Het uitgangspunt van de bespreking was een concept ‘Raamwerkdocument’, 
waarin een eerste richting geboden werd om de revisieverzoeken straks 
inhoudelijk te beoordelen. Omdat het nog een concept was en de synode niet 
wilde dat dit concept een eigen leven zou gaan leiden, werd het niet ter 
beschikking gesteld. Mijns inziens een kwestie van koudwatervrees. Ondanks 
dat waren de argumenten en de uiteindelijke conclusies in alle openbaarheid te 
vernemen. Ze kunnen nog steeds op diverse media na gelezen worden. Dat de 
bezwaarden niet gerust zijn op de uitkomst, heeft niet zozeer te maken met de 
beslotenheid van de synodevergadering, maar omdat de strekking daarvan – in 
tegenstelling tot hun visie – is dat de Bijbel geen belemmeringen opwerpt voor 
de vrouw in het ambt. 

Ad 4. Dit is geen conclusie, maar een waardevolle aanbeveling op dit moment. 
Zolang er nog geen inhoudelijke besluiten over de revisieverzoeken genomen 
zijn, kan de synode zich ook nog niet uitspreken over de positie van de 
tegenstanders van het m/v-besluit. De synode zal in de motivering van haar 
besluit transparant en helder over de uitgangspunten moeten zijn en ook 
duidelijk moeten maken welke ruimte er is voor degenen is, die zich in dat 
revisiebesluit niet zullen kunnen vinden. Dat is niet iets nieuws. 

Waar het ND mijns inziens in deze analyse nog wel een passage aan had mogen 
wijden, is de vraag hoe je omgaat met verandering van visie over een bepaald 
onderwerp in de kerk, verwoord in de mening van ds. Bart van Egmond: ‘Wat 
vroeger schriftuurlijk was, is nu een mening.’ Daarmee zou de kern van de zaak 
getroffen zijn: ‘Hoe ga je in de kerk om met diversiteit en verschil van inzicht?’ 
Samenvattend: Ik betreur het dat deze nieuwsanalyse ernstig te kort schiet in 
objectiviteit, relevantie en inhoud. Een gemiste kans voor het ND om haar 
motto waar te maken. Laat de krant doen waar ze voor bedoeld is: volgen wat 
er echt op de synode gebeurt en niet op basis van veronderstellingen en 



suggesties zich laten verleiden tot onbehoorlijke stemmingmakerij over een 
GKv-synode, die nog tot besluitvorming moet komen. 

 

Openbaarheid 
Posted on 2 maart 2020 
 

In mijn vorige blog ‘Nieuwsanalyse’ [i] ging ik in op de analyse die het 
Nederlands Dagblad op 29 februari 2020 plaatste over het gedrag en beleid van 
de GKv-synode inzake de behandeling van de revisieverzoeken rond de vrouw 
in het ambt. 
Het ND reageerde in deze nieuwsanalyse op een interview dat de krant op 28 
februari 2020 had met Dick Slump en Pieter Pel als woordvoerders van de 8 
kerken die tegenstanders zijn van vrouwelijke ambtsdragers. In haar analyse 
nam het ND de kritiek van Slump en Pel over, dat de synode ten onrechte in dit 
dossier ook in beslotenheid vergaderd had. Het ND was van mening dat 
beslotenheid in het kader van veiligheid van synodeleden acceptabel kan zijn, 
maar dat dit niet aan de orde is en dat nu openheid noodzakelijk is om 
gemeenteleden in het proces van de besluitvorming mee te kunnen krijgen. 

In de spin-off van de discussie op Twitter over deze Nieuwsanalyse ontspon 
zich een draadje dat licht werpt op de regels, die voor de synode gelden om 
keuzes te maken om in openbaarheid danwel beslotenheid te vergaderen.[ii] 

 

De volgende artikelen uit de Huishoudelijk Regeling voor de Generale Synode 
ingevolge artikel E62.3 KO zijn van toepassing: 
-      Artikel 6.  Niet besluitvormende vergaderingen 
 
1. De synode kan bijeenkomen in een overlegvergadering, die niet 
op besluitvorming is gericht. Het moderamen kan dergelijke  
vergaderingen onder andere uitschrijven: 
a. wanneer dat wenselijk is voor een goede voorbereiding van de  
behandeling van het desbetreffende onderwerp; 
b. met het oog op de goede contactoefening met zusterkerken in  
binnen- of buitenland. 
2. Het verslag van een overlegvergadering wordt zo gesteld, dat  
het kan dienen ter ondersteuning van de plenaire behandeling van het  
onderwerp 
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-     Artikel 7. Orde van de vergaderingen 
 
3. De beoordeling van personen zal altijd in besloten zitting  
plaatsvinden. Over andere onderwerpen wordt niet in besloten  
zitting vergaderd, tenzij daar een dringende noodzaak voor aanwezig  
wordt geacht. 
6. Het moderamen draagt zorg voor een adequate informatieverschaffing 
over de besluiten die in een besloten zitting zijn genomen. 

 

Blijkens het interview met Slump en Pel doen zij een beroep op art. 7, lid 3: ‘De 
synode is in principe openbaar. Ze mag achter gesloten deuren vergaderen als 
het over personen gaat, of als er een dringende reden voor is. Er waren twee 
besloten dagen over vrouwelijke ambtsdragers. Ik zie hier geen reden voor, en 
de synode heeft dat ook niet toegelicht. Integendeel, toen ik daarop wees zei de 
synode dat ze die reden niet openbaar hoeft te maken. Dat is een machtswoord. 
Het gaat over een onderwerp dat alle kerken beroert. Daar passen geen 
achterkamertjes bij.’ Bovendien past het niet bij de regels van de kerk, zegt hij. 
‘Openbaarheid is gezond en goed voor de transparantie. Om diezelfde reden 
zijn de rechtspraak en Tweede Kamer openbaar.’ 
Als voorbereiding op de publieke behandeling van de revisieverzoeken m/v op 
donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2020 is er één voorbereidende 
synodevergadering conform Art. 6, lid 1a geweest die niet openbaar was. 

Van deze mogelijkheid is op eerdere synodes die zich over ‘m/v en ambt’ 
gebogen hebben, zoals die van 2014 en 2017, – zoals Slump die in 2014 
deputaat was had kunnen weten – , ook gebruik gemaakt. 

In het licht van Art. 6, lid 2 en Art. 7, lid 6 lijkt mij de bewering van het 
Nederlands Dagblad over de beslotenheid van een dergelijke voorbereidende 
vergadering: ‘Dat de synode zelf in een nieuwsbrief verslag uitbrengt over wat 
er is besproken, is dan onvoldoende: wij van wc-eend adviseren wc-eend, krijg 
je dan’, ten onrechte insinuerend en niet gepast. 

 

[i] https://fpathuis.wordpress.com/2020/02/29/nieuwsanalyse/ 
[ii] Met dank aan Hans Bügel en Rob Vreugdenhil (Scriba I van de GS Meppel 2020) die 
de betreffende regelgeving naar voren brachten. 
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