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Voorwoord 

Mijn eerste herinnering aan de kerkgang gaat terug naar mijn vijfde jaar. Er was Heilig Avond-
maal. Voor in de kerk stonden lange gedekte tafels met wit linnen en zilveren schalen en kannen. 
Het zag er mooi uit. Van mijn ouders mocht ik naar de kindercrèche, maar geen haar op mijn 
hoofd die hieraan dacht. De geur van oud speelgoed, een klein zaaltje en veel kinderen, dat vond 
ik maar niets. Nee, ik wilde in de bank zitten en kijken naar het gebeuren voor in de kerk. Geluk-
kig zaten mijn ouders voor in de kerk en kon ik goed zien wat er gebeurde. Mijn ouders gingen 
aan tafel, eerst bleef ik nog netjes in de bank zitten bij mijn zussen en broer, maar op een be-
paald moment stond ik op en liep de bank uit en zei: “Ik wil ook taart, mag ik ook een stukje?”

Dit voorval beschrijft mijn ‘erbij willen zijn’. De herinneringscultuur waar ik toen deel van uit-
maakte, had echter niet de gewoonte dat kinderen deelnamen aan de ‘Tafel van de Heer’. Dit 
‘erbij willen zijn’ is een belangrijke lijn in mijn levensgeschiedenis. Een andere lijn is het besef 
van ‘kleinheid’, en de onmogelijkheid dat ‘erbij zijn’ te realiseren. Dit wordt mooi verwoord en 
verbeeld door Claire Morgan in de uitspraak en het beeld ‘Act of God’. Als mens kan ik mij niet 
eenvoudigweg beroepen op het idee rechtstreeks de door God gegeven inzichten te vertegen-
woordigen. Dit vergt een kritische en onderzoekende houding. Kritisch denken en verandering 
zijn de hoofdthema’s van mijn levensgeschiedenis en zijn dus ook mee bepalend geweest in de 
keuze voor het onderwerp van dit proefschrift: het complexe veranderproces van het ontstaan 
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dit proefschrift vormt de weerslag van zeven jaar zoeken, vinden, verliezen en opnieuw begin-
nen. De start was in Utrecht, waar ik sprak met dr. Hans Vermaak, die een lezing hield over 
complexe veranderprocessen. Dat was nog eens andere koek dan de modelmatige aanpak die ik 
kende van een consultancybureau waar ik regelmatig voor werkte. Van het één kwam het ander, 
Hans Vermaak legde voor mij contact met prof. dr. Leon de Caluwé en zo startte het promotie-
traject. Leon de Caluwé kende de protestantse kerkelijke wereld niet en daarom was het mooi dat 
er twee copromotoren aanschoven die deze van binnenuit wel kenden. Het schrijven van de 
 learning history, waar Leon de Caluwé ervaring mee had, was een goede vorm om de complexe 
hoeveelheid data over het Samen-op-Weg-proces te lijf te gaan. Helaas werd Leon de Caluwé ziek 
en moest ik halverwege mijn promotietraject op zoek naar een nieuwe promotor. Dit was niet 
makkelijk, omdat – zo leek het – veranderkundigen en een kerkelijk veranderproces niet zo bij 
elkaar pasten. Er zijn in beide werelden verschillende paradigma’s die maken dat de één de an-
der niet begrijpt of van waarde acht. Hierdoor moest ik verschillende keren vertellen en vertalen 
wat aan de ene kant veranderkunde betekent voor kerkelijke veranderprocessen, maar ook wat 
er speciaal is aan kerkelijke veranderprocessen. Veranderkundigen uit een niet-kerkelijke 
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omgeving konden zich niet zoveel voorstellen bij Samen op Weg. Aan de andere kant zijn theo-
logen er ook niet zomaar van doordrongen dat andere disciplines wezenlijk zijn. 

Door hulp en tips van anderen ben ik op het spoor gezet van prof. dr. Hijme Stoffels. Ik zie nog 
het moment voor mij dat Hijme mij ontving in zijn kamer op de VU. Hij maakte er echt tijd voor 
en pakte het begeleidingstraject zorgvuldig op. Zijn inzicht en humor hielpen mij over de streep. 
Ook dr. Jos de Kock met zijn aandacht en scherpte voor met name de methode van onderzoek 
en dr. Jan Willem Kirpestein met zijn kennis van Samen op Weg en mentale steun, brachten mij 
verder. Wel bleek aanpassing van mijn onderzoek noodzakelijk en dat voelde soms ook als ver-
lies, als een opnieuw beginnen. Een deel van het theoretisch kader heb ik herschreven en ik heb 
veel aandacht moeten besteden aan de formulering en vertaling van veranderkundige begrippen 
in een kerkelijk veranderproces. Het geworstel met de teksten, mijn onvermogen om mijn idee-
en in foutloos Nederlands te verwoorden, werd mij bijna fataal.

Achteraf was dit promotietraject een goede leerschool om scherper te leren verwoorden waar 
veranderkunde voor staat in relatie tot Samen op Weg en wat maakt dat veranderen zo moeilijk 
is, namelijk omdat dit mede gepaard gaat met emoties. Juist in een kerkelijke context spelen 
herinneringen, emoties en overtuigingen een grote rol; insluiten en uitsluiten gebeurt bijna au-
tomatisch. Er liggen eeuwen aan tijd, gedachten, melodieën, overtuigingen en geloof besloten in 
de hoofden en harten van (kerk)mensen. Ik noem dit ‘bewoonde herinnering’. Iets hiervan is 
zichtbaar in de bijdragen van de respondenten, als herinneringdragers aan de tijd van Samen op 
Weg. Hen wil ik bedanken voor hun tijd en inzet.

Rest mij om te danken voor alle steun die ik in de afgelopen zeven jaar heb ontvangen.

Om te beginnen mijn promotoren, Hijme en Leon, en copromotoren Jos en Jan Willem. Voor 
jullie aanhoudende feedback en begeleiding wil ik jullie bedanken. 

Ook zijn er ondersteuners geweest bij het onderzoek. Ik wil speciaal noemen Dick Boeve, die 
met toewijding en zorgvuldigheid data heeft ingevoerd. Verder bedank ik meelezers en betrok-
kenen voor hun aandacht, zoals Marianne Verhage-Van Kooten, Alie de Jonge, Marianne Kelder-
man, Marianne Kok, Alma Lanser, Hetty Zock, Trudy Struis, Marleen Schoonderwoerd, Nadine 
van Hierden, Bram Schriever, Jan Paul de Vries, Wim en Janette, Ad en Heleen en familie: George 
en Ina, Marianne en Jack, Wilma en Swen, Linda en Gerard, Anton en Gera, Jan en Wilma, Wilf-
red.

Mijn ouders wil ik bedanken voor hun betrokkenheid en hun wekelijkse vraag: “En hoe is het, 
lukt het met je studie? We willen er wel bij zijn hoor!” Mooi dat jullie op hoge leeftijd zo actief en 
midden in het leven staan en dit willen meemaken, erbij willen zijn…

Matthias en Renske, Mirthe en Hans: jullie wil ik bedanken voor jullie aandacht en betrokken-
heid, advies over de stijl van de teksten, de wijze van werken met Atlas.ti en de kwantitatieve 
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verwerking van gegevens. Ook jullie nuchtere en warme opmerkingen waren mij tot steun. Rijk 
gezegend voel ik mij met zulke lieve, getalenteerde kinderen. Onnoemelijk veel steun en advies 
heb ik ontvangen van mijn lief Maarten, als meelezer en als mentale coach als ik het niet meer 
zag zitten. Dank hiervoor. 

Nu, na zeven jaar, is het klaar, tenminste voorlopig. Het leren over veranderen voelt nooit af. En 
leren over veranderen in de kerk is al helemaal nooit klaar. Nog steeds heb ik het idee dat ik nog 
maar weinig weet en weinig in handen heb. Dit komt ook voort uit wat prof. dr. G. Harinck aan-
geeft in zijn boek over Gereformeerde herinneringsculturen: een vrouw heeft weinig voorbeelden 
als het gaat om haar aanwezigheid in de geschiedenis en het zich uitspreken. Er is geen herin-
neringscultuur waar dit een veilig en overbekend ritueel is, waarnaar verwezen kan worden. Het 
voelt nog onwennig om mijzelf uit te spreken.

Echter, nu is het moment, het is zo ver.

Hanna Ingrid Ploeg-Bouwman
Utrecht, september 2018
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HOOFDSTUK 1 

Herinneren, vergeten en veranderen

1.1  Inleiding

Het verhaal van Samen op Weg is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal over een complex 
veranderproces van ‘het huis van God’, in de kerk in Nederland na de Reformatie, bewoond door 
de familie van de protestanten. Het Samen-op-Weg-proces start in de zestiger jaren. Dit is een 
tijd van verandering:

“Op een dag…
Op een dag was de tijd rijp. De tijd waarin het ‘Samen op Weg’ begon, was een 
tijd van een andere orde, waarin alles wat voorheen min of meer vanzelfsprekend 
was, ter discussie stond. Er ontstond een nieuw perspectief, een vergezicht, een 
nieuwe toekomst. Natuurlijk waren er nog velen die ‘de oude orde’ vasthielden 
en zich de oude tijden herinnerden, maar vaststond dat er iets borrelde en broei-
de wat aan de oppervlakte kwam, zichtbaar werd.”1 

Het Samen-op-Weg-proces, waarbij de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken 
in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich verenig-
den of herenigen, is verleden tijd. Het is echter present in het ‘onthouden’ of misschien ‘liever 
vergeten’ van dit fusieproces. In het Samen-op-Weg-proces (1961-2004) gaan drie Nederlandse 
protestantse kerken met elkaar in gesprek en komen tot een fusie. De fusiekerk noemen zij uit-
eindelijk: Protestantse Kerk in Nederland. Deze fusie behelst ook de vorming van één landelijk 
centraal bureau en de vorming van een gezamenlijke predikantsopleiding. 

Het proces start met de oproep van achttien theologen, dominees en een wika (een werker in 
kerkelijke arbeid), die allen werkzaam waren in het evangelisatiewerk en het studentenpastoraat. 
Het is een ‘soort historisch experiment’, een complex veranderproces waar bij de start in 1961 
zo’n 4,1 miljoen en in 2004 2,42 miljoen mensen betrokken zijn. Het was in de ogen van veel 
mensen een bijzonder ‘taai proces’, dat veel voeten in de aarde heeft gehad. Het is geen ‘verle-
den’ tijd, het werkt nog door in het heden. 

In 2014 bestond de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tien jaar. Hoe vier of misschien beter, 
hoe ‘gedenk’ je zoiets? Is er één nieuwe PKN-liturgie, is er een PKN-kerkgevoel of is het balanceren 

1 Dit citaat staat in de learning history (zie ook hoofdstuk 3).
2  www.protestantsekerk.nl, geraadpleegd 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
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tussen verschillende tradities met hun eigen herinneringscultuur? Kerkgevoel bestaat niet alleen 
uit materiële condities en gebeurtenissen die je objectief in kaart kunt brengen, maar is ook opge-
bouwd uit herinneringen en emoties, uit interacties waarin mensen een waardevolle en ‘eeuwige’ 
betekenis hebben gegeven aan de inhoud van hun overdenking. Deze manier van kijken wordt 
gevoed door historie, verhalen en eerdere gebeurtenissen en in stand gehouden door gedeelde 
waarden en verwachtingen die zich vertalen naar een groepseigen herinneringscultuur. 
In het boek Het gereformeerde geheugen: protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-
20003 wordt toegelicht dat er religieuze herinneringsculturen4 bestaan, die de herinnering aan 
het verleden present stellen, ontkennen, vergeten, verontschuldigen, verdringen of bewenen.5 
Het thematiseren van herinneringselementen en wie welke elementen uit het verleden aan de 
orde stelt, wijst naar de vraag over belangen, tactiek en strategie van ‘herinneringsmanagers’ in 
de context van de eigen groepsidentiteit.6 De vervolgvraag die de auteurs dan stellen, luidt:

“Hoe verhoudt herinneringspolitiek zich als identiteitscreërende of -bevestigen-
de factor tot andere transformatie- of stabilisatieprocessen?”7

Dit is een ingewikkelde vraag, waar het antwoord niet zomaar op gegeven is. Herinneringspoli-
tiek wordt vooral zichtbaar langs breuklijnen in de geschiedenis. Zo’n breuklijn wordt herdacht 
en herinnerd door te verhalen van ankerplaatsen en herinneringsdocumenten over een opmer-
kelijke daad van een persoon of een groep. Voorbeelden daarvan zijn de publicatie in 1517 van de 
95 stellingen van Maarten Luther (breuklijn: splitsing van de Rooms-Katholieke Kerk); de publi-
catie in 1834 van de Acte van Afscheiding (breuklijn: afscheiding van de Nederlandse Hervormde 
Kerk) en de oprichting in 1880 van de Vrije Universiteit door Abraham Kuyper (breuklijn: identi-
teitgebonden universiteit).8 

Het Samen-op-Weg-proces is mijns inziens ook zo’n breuklijn. Er zijn ankerplaatsen aan te wij-
zen op basis van fysieke momenten (bijvoorbeeld de ondertekening door de drie fusiepartners 
op 12 december 2003 in Utrecht) en fysieke documenten (bijvoorbeeld de kerkorde) die uitgaan 
van fysieke organisaties. Er zijn – zo is mijn veronderstelling – ‘herinneringsmanagers’, en de 
woorden ‘tactiek en strategie’ duiden op een bewust proces dat min of meer ‘gestuurd’ kan 
worden. De wijze waarop het proces gestuurd wordt, bepaalt mede het al dan niet in stand hou-
den, ontkennen, bewenen van eigen protestantse groepsidentiteit. 

Protestanten9 zijn christenen wier kerken zijn voortgekomen uit Maarten Luthers rebellie tegen 
de Rooms-Katholieke Kerk. Niet het volgen van het centrale gezag, maar het eigen geweten en 
eigen geloofsinzicht staat centraal. Zo geeft Ryrie (2017) aan dat achter (bijna) alle twisten en 

3 Harinck, G., Paul, H., & Wallet, B. (2009, p. 14).
4 Frances Yates (1966) betoogt in zijn boek The Art of Memory het belang van een stabiele omgeving voor het 

onderhoud van het individuele geheugen.
5 Harinck, G., Paul, H., & Wallet, B. (2009, p. 14).
6 Luykx, P. (2009, pp. 75-82).
7 Harinck, G., Paul, H., & Wallet, B. (2009, pp. 20-24). 
8 Ibid., p. 401.
9 Ryrie, A. (2017, p. 25).
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discussies de ‘liefdesrelatie’ met God centraal staat, zozeer zelfs dat men bereid is elkaar en de 
rest van de wereld uit Gods naam te bestrijden.10 Deze ‘liefdesrelatie’ wordt opgebouwd in een 
religieuze gemeenschap en betekent dat er een gemeenschappelijke ervaring opgebouwd wordt. 
Het woord liefdesrelatie geeft ook mooi aan dat het gaat om een relatie die het hart, het gevoel, 
de emotie raakt. Deze liefdesrelatie is een mysterie en gaat uit boven alles wat we denken of 
verzinnen. Ze is ook ingebed in symbolen, taal en muziek, afhankelijk van welke geloofsgemeen-
schap het ‘thuis’ vormt. Een kerkganger die bijvoorbeeld deel uitmaakt van de Evangelisch-Lu-
therse Kerk wordt beïnvloed door de daar levende verhalen en tradities. De traditie bestaat uit 
religieuze overtuigingen die de kern vormen van de religieuze identiteit. De rituele aspecten van 
de religieuze identiteit zijn van invloed op de identiteit van de kerk: de vormen en structuur van 
de liturgie, de wijze van prediking, de manier van feestvieren.11 Een gedeelde geschiedenis en de 
geloofsidentiteit zijn bindende factoren binnen de groep en dat houdt dan tegelijkertijd in dat de 
groep zich eveneens distantieert van of concurreert met anderen zonder deze identiteit.12  

Een identiteit is geen vaststaande grootheid, maar bouwt zich in ons leven op aan de hand van 
dat wat we onthouden, meenemen in onze levensgeschiedenis, geloofsgeschiedenis.

“Wat we onthouden, vergeten of verdringen bepaalt wie we zijn – of willen zijn. 
Ons handelen vandaag wordt mede bepaald door wat we onthielden en wat we 
zijn vergeten.”13

Dit citaat is van Aleida Assmann. Het begrip ‘bewoonde herinnering’ in dit onderzoek heb ik 
ontleend aan haar theorie over de rol van herinnering bij verandering en de wijze waarop deze 
zichtbaar en kenbaar is. De herinnering is onder andere zichtbaar in de ‘verkleefdheid’ met iets 
onzichtbaars (bijvoorbeeld het je ‘thuisvoelen’ bij een bepaalde liturgie), maar tegelijkertijd sterk 
aanwezig in denken en beleven. Dit geeft iets weer van de kracht van historisch bepaalde artefac-
ten, zoals belijdenisgeschriften of de wijze waarop een dienst is ingericht. Deel zijn van een reli-
gieuze gemeenschap betekent dat er een gemeenschappelijke ervaring en herinnering opge-
bouwd wordt. De Protestantse Kerk in Nederland is een ‘jonge’ samengestelde organisatie met 
nog weinig gemeenschappelijke ervaring en herinnering. Deze kerk is op landelijk niveau samen-
gevoegd en drie verschillende kerken, waarin eeuwen geloofsgeschiedenis zijn geïnternaliseerd, 
maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De geloofsgeschiedenis van de verschil-
lende kerken vertaalt zich naar tradities van een kerkelijke gemeenschap en kerkgangers die on-
derdeel zijn van die traditie.14 De kerkgangers ademen de bronnen, de regels, de gewoonten, het 

10 Ibid., p. 16.
11 Ven, J.A.,van der (1993, pp. 144-165).
12 Eriksen, T.H. (2007, p. 144). 
13 Assmann, A. (2014, 25 september). Persbericht naar aanleiding van de rol van herdenken. In 2018 ontvangt zij de 

vredesprijs van de Duitse boekenbranche met als motivatie: “Aleida Assmann greife mit ihren wissenschaftlich 
fundierten Studien engagiert die Themen von Geschichtsvergessenheit und Erinnerungskultur auf, begründete der 
Stiftungsrat seine Vergabe. Sie leiste in hohem Maße Aufklärung zu Fragen eines kulturellen Gedächtnisses einer 
Nation. Ihr Werk weist darauf hin, dass ein offener und ehrlicher Umgang mit der Vergangenheit grundlegende 
Bedingung für ein friedliches Miteinander ist.”

14 Dat een kerkgebouw meer is dan hout en steen wordt o.a. besproken in het gelijknamige boek: Meer dan hout en 
steen. Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen, onder redactie van Harry Bisseling, Henk de 
Roest en Peet Valstar.
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geloof, de muziek en de ervaringen als het ware in en uit. Dit ademen wordt ‘bewoonde herin-
nering’, onderdeel van het individuele zijn van de kerkgangers en het collectief geheugen van de 
kerkelijke gemeenschap. 

Op overgangsmomenten blijkt wat er in het geheugen is opgeslagen. Zo kan er bijvoorbeeld in 
een familie een traditie zijn dat vader op oudejaarsavond uit de Bijbel Psalm 90 leest. Deze fa-
milie deelt deze ervaring binnen de kerkelijke gemeente en het blijkt dat het overgrote deel deze 
herinnering deelt en ook overgenomen heeft als een manier waarop je het oude jaar gedenkt en 
het nieuwe in stapt. Het is in die zin een soort overgangsritueel en maakt deel uit van de groeps-
herinnering. Dit overgangsritueel is deel van de identiteit van deze groep. Stel nu dat er twee 
personen van de familie verandering willen, dan valt te verwachten dat dit niet zomaar geaccep-
teerd wordt. Woont echter het grootste deel van de familie bijvoorbeeld niet meer in dezelfde 
plaats, zijn de kleinkinderen gaan studeren en voor een deel woonachtig in het buitenland, dan 
heb je weer een compleet andere situatie. De tijd en maatschappelijke gebeurtenissen zijn dan 
mede van invloed op de framing van de verandering en het accepteren van verandering van het 
genoemde overgangsritueel. In het voorbeeld van het oudejaarsavondritueel zou het voorlezen 
van Psalm 90 een sterke emotie kunnen oproepen. Die kan positief zijn, omdat bijvoorbeeld de 
herinnering aan de voorlezende vader emoties als geborgenheid of ouderliefde oproept. De 
emotie kan ook als negatief beleefd worden, wanneer de luisteraar deze associeert met ‘somber-
heid vanwege het tijdelijk karakter van het leven’ of de dwangmatigheid waarmee het ritueel 
plaatsvond. 
Op het moment dat mensen stilstaan bij en zich bewust worden van de ‘kleuring’ van de gebeur-
tenissen vanuit hun eigen perspectief, bestaat de kans dat er naar de toekomst toe meer ruimte 
ontstaat voor verandering. Het belang van bewoonde herinnering als factor van betekenis speelt 
een rol in de gedachtevorming van Assmann over de verbinding tussen herinneren, vergeten en 
veranderen:

“Memory can play a key role in processes of change and transition because it is 
itself flexible and has a transformative quality. Memory is itself a powerful agent 
of change. Accredited with the power of transforming our relationship to the past 
and the ability to revise former values and attitudes, memory can create new 
frames of action.”15

Dat wat herinnerd wordt, speelt een grote rol bij verandering. Het is een kracht. De les uit de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog – ‘nooit meer antisemitisme’ – leidt bijvoorbeeld in 
Duitsland tot een groot bewustzijn en grote veranderbereidheid om handelen te toetsen. Het 
kan echter ook leiden tot een hang naar het verleden, naar het verheerlijken van eigen identiteit 
of omdat in de herinnering vroeger ‘alles beter’ was. 

15 Assmann, A., & Shortt, L. (2012, pp. 3-4).
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1.2   Plaatsbepaling 

Kernwoorden in dit proefschrift zijn bewoonde herinnering en complex veranderproces. 

Bewoonde herinnering
Zoals hierboven toegelicht, wordt bewoonde herinnering gevormd in een gemeenschap, en de 
individuen in de gemeenschap zijn herinneringsdragers. Assmanns onderzoek (1947) betreft de 
geschiedenis van schriftelijke documenten, culturele concepten van tijd en historische antropo-
logie. Haar centrale thema is de studie naar individueel geheugen en collectief geheugen in pe-
riodes van transities in de geschiedenis.16

De bestudering van deze specifieke relatie is redelijk nieuw.17 In de afgelopen twee decennia is dit 
kernthema uitgewerkt in interdisciplinair onderzoek, tot velden die uiteenlopen van geschiede-
nis, sociologie, kunst, literaire en mediastudies, filosofie, theologie, psychologie en neuroweten-
schappen.18 Op deze wijze zijn de geesteswetenschappen, sociale studies en de natuurweten-
schappen op een unieke manier samengebracht. Wat deze nieuwe benaderingen met elkaar 
verbindt, is dat ze niet meer exclusief steunen op vaste, in de geschiedenis verankerde maat-
schappelijke ordeningen. 

Gezien de breedte van dit kernthema is het van belang om eerst focus aan te brengen. Wat is de 
plaatsbepaling van bewoonde herinnering in dit proefschrift over het Samen-op-Weg-proces? 

Bewoonde herinnering is zichtbaar in: 

“Archieven, begraafplaatsen, feesten, jubilea, verdragen, getuigenissen, monu-
menten, heiligdommen, broederlijke ordes – dit zijn de grensstenen van een an-
der tijdperk, illusies van eeuwigheid.”19 

Met andere woorden, bewoonde herinnering in het Samen-op-Weg-proces is vindbaar in:

16 Onderzoekers die de uitspraken over het individuele geheugen en collectieve geheugen ondersteunen zijn o.a.: 
Nora, P. (1989) Between Memory en History: les Lieux de Mémoire, Erll, A., (2011) Memory in Culture; in Erll, 

 A., Nünning, A., & Young, S. B. (2008) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook; ook 
Ricoeur, P. (2004) Memory, History, Forgetting en Draaisma, D. (1995) De metaforenmachine, een geschiedenis van het 
geheugen, geven inzicht in dit onderwerp. Voorbeelden van de wederzijdse invloed van individueel geheugen en 
collectief geheugen is onder andere te lezen in: Nora. P. (1989, p. 1): “Both the practice of remembering and 
reflection on that practice have become an all-encompassing socio cultural, interdisciplinary, and international 
phenomenon. As an all-encompassing socio cultural phenomenon, memory plays an important role in various 
areas of social practice. The calendar of commemorations – national, religious, ethnic – seems to be ever-
increasing.”

17 Memory, History, Forgetting (2004, p. 7): “The constant danger of confusing remembering and imagining, resulting 
from memories becoming images in this way, affects the goal of faithfulness corresponding to the truth claim of 
memory. And yet... And yet, we have nothing better than memory to guarantee that something has taken place 
before we call to mind a memory of it. Historiography itself, let us already say, will not succeed in setting aside the 
continually derided and continually reasserted conviction that the final referent of memory remains the past, 
whatever the pastness of the past may signify.”

18 Assmann, A., & Shortt, L. (2012, p. 6).
19 Nora, P. (1989, p. 12). 
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1.  ankerplaatsen: in fysieke plaatsen en herinneringsdocumenten die zijn ‘gestold’ in het col-
lectief geheugen van de (kerk)geschiedenis en die resoneren als getuigen van het verleden;

2.  handelingspraktijken: herinneringscultuur waarin de tijd (de actualiteit) resoneert, gedragen 
door herinneringsdragers en herinneringsmanagers. Herinneringsmanagers in het Samen-
op-Weg-proces zijn ‘publieke figuren’ met een functie en rol in het Samen-op-Weg-proces, 
zoals leden van de Raad van Deputaten, voorzitters van werkgroepen en vertegenwoordigers 
van modaliteiten in de media. 

Er zijn verschillende fysieke plekken, met fysieke uiterlijke verschijningsvormen, en specifieke 
herinneringsdocumenten die terugverwijzen naar de historie van de afzonderlijke kerken die 
betrokken waren bij het Samen-op-Weg-proces. Het bestaan van ankerplaatsen (herinnerings-
plaatsen) is gebaseerd op het gedachtegoed van Pierre Nora (1989)20 in zijn werk Between 
 Memory and History: les Lieux de Mémoire.21 De bestudering van lieux de mémoire leidt tot de in-
terpretatie van ‘herinneringsplaatsen’ die een herdenkingsbewustzijn belichamen. Dit wordt ook 
toegelicht in het eerder genoemde boek Het gereformeerde geheugen, waarin herinneringscultu-
ren worden besproken van de protestantse geschiedenis tussen 1850 en 2000.
Er is een intellectuele en methodologische verwantschap tussen geheugenstudies en de geschie-
denis van mentaliteiten.22 Deze verwantschap, die teruggaat tot de school van Annales van 
 Lucien Febvre en Marc Bloch, laat zien dat Pierre Nora’s lieux de mémoire uit deze traditie 
voortkomen.23 De geschiedenis van het verleden wordt gekarakteriseerd door de veronderstel-
ling dat het verleden kan worden teruggewonnen. Herinneringsdocumenten geven houvast en 
ankerplaatsen geven rust, juist omdat de snelle maatschappelijke veranderingen en technische 
vooruitgang doen vermoeden dat de wereld van ‘straks’ anders zou zijn.

“Culture is a process of reality construction that allows people to see and under-
stand particular events, actions, objects, utterances, or situations in distinctive 
ways.”24

Het ontstaan van een herinneringscultuur is een proces.25 Het proces kenmerkt zich door de 
reproductie van bestaande werkelijkheidsbeelden en nieuwe ontdekkingen die vraagtekens zet-
ten bij de gangbare interpretaties. De mate waarin de gangbare interpretaties ter discussie mo-
gen staan, is gerelateerd aan de mate van openheid en veranderbereidheid van de bestaande 

20 Ibid.
21 Harinck, G., Paul, H., & Wallet, B. (2009, p. 20).
22 Mentaliteit is weleens ‘de psychisch-culturele binnenkant’ van de geschiedenis genoemd. Preciezer gezegd: 

mentaliteitsgeschiedenis bestudeert de aannames, methoden of uitingen van een groep of groepen mensen die zo 
sterk zijn geworteld dat ze hun keuzes voor eerdere gedragingen, beslissingen of instrumenten krachtig 
bevorderen. In het cultuurhistorisch onderzoek vullen ‘mobiliteit’ en ‘mentaliteiten’ elkaar aan. Mobiliteit staat 
veelal voor veranderingen, mentaliteit voor behoud van tradities (‘habitus’). De wisselwerking tussen beide is een 
belangrijk historisch onderwerp. http://www.prosopo.nl/index.php/onderzoek/mentaliteiten. Geraadpleegd januari 
2017.

23 Erll, A., Nunning, A., & Young, S.B. (2008, p. 10).
24 Morgan, G. (1997, p. 138).
25 Tennekes, J. (2003, p. 26) Een antropologische benadering van cultuur. Cultuur is een proces. Cultuur bestaat bij de 

gratie van handelen. Dit handelen uit zich aan de ene kant door reproductie van bestaande werkelijkheidsbeelden, 
aan de andere kant door nieuwe ontdekkingen die vraagtekens zetten bij de gangbare interpretaties. 
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cultuur. Veranderbereidheid is niet vanzelfsprekend, omdat cultuur tot op zekere hoogte gerela-
teerd is aan macht. Macht heeft in elke cultuur in meer of mindere mate een ideologische dimen-
sie: de concepten (bijvoorbeeld (on)gelijkheid van man en vrouw) die gangbaar zijn, legitimeren 
machtsposities en dienen bepaalde belangen.26 De socioloog Elias stelt dat macht de relatieve 
speelruimte is en mede bepaald wordt door de formele spelregels en bevoegdheden die zijn 
vastgelegd.27

Cultuur wordt door Hofstede omschreven als de collectieve mentale programmering die de le-
den van één groep of categorie mensen onderscheidt van anderen. Cultuur wordt overgedragen 
en gedrag wordt overgenomen.28 Een cultuur is dus een constructie, de kennis over een cultuur 
is niet vast te pakken of te reduceren tot één element.29 
Een groep mensen die in een organisatie samenwerken, ontwikkelen een organisatiecultuur, wat 
volgens Quinn en Cameron (2011) gebaseerd is op twee invalshoeken:30 een antropologische en 
een sociologische invalshoek. Met andere woorden: het gaat om de mens, zijn gedrag en de 
structuur waartoe hij zich verhoudt. Een oganisatiecultuur heeft een functionele en een beteke-
nisgevende waarde. 
In dit proefschrift heb ik ervoor gekozen om het woord ‘organisatiecultuur’ te vervangen door 
het woord ‘herinneringscultuur’, omdat een kerk mijns inziens niet sec te duiden is als een orga-
nisatie. De kerk wordt aangeduid als een gemeenschap met een missie, een plaats, een adres. 
Dus een fysieke plaats met een eigen handelingspraktijk. In de (godsdienst)sociologie31 wordt de 
kerk benaderd vanuit het perspectief van de groep, een netwerk, een gemeenschap, een vereni-
ging, een volk, een beweging, een organisatie. Of, zoals sommigen zeggen: het is een combina-
tie van een gemeenschap, een beweging en een organisatie.32 In beide definities is de kerk ook 
een fysieke plek met een adres, een voordeur, een inrichting en regels. Van der Ven (1993) legiti-
meert het spreken over de kerk als organisatie met behulp van een aantal beginselen. Een eerste 
beginsel is dat de kerk niet een organisatie is, maar wel beschouwd kan worden als een organi-
satie. Een ander beginsel is dat van complementariteit. Daarmee bedoelt hij dat sociologische 
en theologische begrippen elkaar aanvullen en verrijken. Het sociaalwetenschappelijke begrip 
‘organisatie’ werpt een bepaald licht op de kerk. Door het gebruik van dit begrip wordt zichtbaar 
dat ook andere dan uitsluitend theologische begrippen relevant zijn voor de beschrijving van het 
fenomeen kerk. Het derde beginsel is dat van non-concurrentie: 

26 Ibid., pp. 33-34.
27 Ibid., p. 47.
28 Hofstede, G., & Hofstede, G.J. (2012, p. 21).
29 In: Basarab Nicolescu Palestra apresentada no II Congresso Mundial de Transdisciplinaridade 06 a 12 de setembro 

de 2005 Vila Velha/Vitória Brasil: “Knowledge is neither exterior nor interior: it is simultaneously exterior and 
interior. Levels of organization do not presuppose a discontinuity in the fundamental concepts: several levels of 
organization can appear at one and the same level of reality.”

30 Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2011, p. 288). 
31 Stoffels, H.C.: “Ik beschouw godsdienstsociologie als een poging om de empirische gestalten van kerk en 

godsdienst te verstaan in hun interne dynamiek én in het licht van brede, maatschappelijke ontwikkelingen. 
Godsdienstsociologen benaderen kerk en godsdienst als een voluit menselijke onderneming en dat betekent dat alles 
wat er in en tussen mensen gaande is aan ‘hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid’ (Oosterhuis), 
status en macht volgens hen ook terug te vinden is in het godsdienstig bedrijf.” http://www.kontekstueel.
nl/35-algemene-artikelen/470-nr5-2010-handreiking-gewogen-v15-470. Geraadpleegd 12 december 2017.

32 Jong, G. de (2008). 
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“Sociologische en theologische begrippen vullen elkaar aan en werken corrige-
rend. De kerk is zowel een theologisch feit als een sociaal fenomeen.”33 

De kerk, aldus Van der Ven34, functioneert op basis van een aantal ‘kernfuncties’. De vier kern-
functies zijn gebaseerd op eerder werk van Parsons (1937):35

- identiteit (latency): dit heeft betrekking op de overtuigingen, visie en missie van de kerk. 
-  integratie (integration): dit verwijst naar de cohesie, uniformiteit en pluriformiteit van de 

gemeenschap van de kerk. 
- beleid (goal attainment): dit slaat op kerkelijke beleidsprogramma’s en projectontwikkeling. 
-  beheer (adaptation): dit duidt op de personele en financiële voorwaarden en middelen in de 

kerk. 

Van der Ven gaat ervan uit dat gemeenschapsvorming ontstaat in de realisatie van doelen, taken 
en activiteiten als deze in overeenstemming zijn met identiteit, integratie, beleid en beheer. Ter-
wijl in veranderkundige termen met name het proces het voertuig is waardoor inhoud (de reali-
satie van doelen) ontstaat. Het proces bestaat uit de afstemming over de inhoud. Dit is minder 
rationeel geformuleerd en geeft een stem aan de realiteit van het feit dat mensen samen een 
organisatie vormen. Een organisatie is niet een abstract ding dat je zomaar kunt sturen en waar-
in je nieuw beleid kunt ‘uitrollen’. De functionalistische en hiërarchische wijze van organiseren 
leidt als vanzelf tot een streven naar hanteerbare en werkbare, geordende raamwerken van posi-
ties, regels en bevoegdheden. Het zorgt voor een sterke herinneringscultuur, omdat de anker-
plaatsen en herinneringsdocumenten veelvuldig worden herhaald. Dit resulteert in organisaties 
die door Morgan (1986) getypeerd worden met het beeld van een machine. Als deze eenmaal 
door deskundige denkers is ontworpen, dan dient iedereen zich ondergeschikt te maken aan de 
rationaliteit van het geheel.36 De kennis wordt vastgelegd in herinneringsdocumenten en er ont-
staan organiseerroutines37 die vastgelegd worden in een (kerk) orde of statuut. Het denken 

33 Ven, J.A. van der (1993, pp. 12-13, 46). Vgl: Levend Lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in 
Nederland. Brouwer, R., Groot, K. de, Roest, H., Sengers, E., & Stoppels, S. (2007).

34 Ven, J.A. van der (1993, pp. 9-13, 67). 
35  Ibid., pp. 79-81. Gebaseerd op The Structure of Social Action. Dit werk werd in 1937 geschreven en omvat een 

overzicht van alle verschenen sociologische theorieën. Doel van dit werk is te komen tot een ‘Grand Theory’. 
Parsons legt hier dan ook de grondslag voor zijn handelingssysteem dat later volledig uitgewerkt zou worden. 
Parsons ontwierp een viervoudig classificatie systeem (AGIL), wat staat voor adoption, goal attainment, integration 
en latency. Dit systeem was bedoeld om de sociale realiteit te kunnen organiseren en verklaren. Het keert terug in 
verscheidene werken van Parsons.

36 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 26).
37 In de Kerkorde (2018) van de Protestantse Kerk in Nederland staan de organiseerroutines die zijn vastgelegd o.a. in 

Artikel VI 1-4: “Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager over de andere, noch de ene 
gemeente over de andere heerse, maar alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de 
Kerk, is de leiding in de kerk toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen. 2. Deze vergaderingen zijn voor de 
gemeente de kerkenraad; voor de tot een classis behorende gemeenten de classicale vergadering; voor de 
evangelisch-lutherse gemeenten tezamen bovendien de evangelisch-lutherse synode; voor alle gemeenten tezamen 
en mitsdien voor de gehele kerk de generale synode. Deze vergaderingen zijn voor de gemeente de kerkenraad; 
voor de tot een classis behorende gemeenten de classicale vergadering; voor de evangelisch-lutherse gemeenten 
tezamen bovendien de evangelisch-lutherse synode; voor alle gemeenten tezamen en mitsdien voor de gehele kerk 
de generale synode. 3. De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikanten, de ouder-
lingen en de diakenen. De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de 
kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten. De samenstelling van de evangelisch-lutherse synode 
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vanuit vier kernfuncties wordt ook wel structureel-functionalistisch genoemd. Kortweg betekent 
dit dat structuren het sociaal handelen bepalen en dat mensen onderdeel zijn van het systeem. 

Complex veranderproces
Het andere kernwoord is complex veranderproces. Het Samen-op-Weg-proces is een breuklijn, 
een tijd van verandering. Bewoonde herinnering treedt sterk op de voorgrond als er een roep is 
om verandering. Of zoals Assmann het zegt: dat wat we onthouden, vergeten of verdringen, 
bepaalt wie we willen zijn en of er al dan niet verandering mogelijk is. Het handelen vandaag 
wordt mede bepaald door wat we onthielden en wat we zijn vergeten. De wordingsgeschiedenis 
van de Protestantse Kerk in Nederland is niet alleen een veranderproces in en tussen (kerk)or-
ganisaties, maar speelt zich ook af in een ‘kantelende tijd’38: in de tweede helft van de twintigste 
eeuw waarin de maatschappij ingrijpend verandert. 

Het Samen-op-Weg-proces is niet te reduceren tot één vraagstuk. 
Een complex verandervraagstuk is weerbarstig en ‘taai’, zoals veranderkundige Vermaak (2009) 
het noemt. In zijn boek Plezier beleven aan taaie vraagstukken introduceerde hij het fenomeen 
‘taaie vraagstukken’ en beschrijft hij zijn theorie hierover, die hij ontwikkelde naar aanleiding van 
jarenlang onderzoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. 
Hij vertelt over de casuïstieken39 waarin ‘taaie kwesties’ spelen, die illustratief zijn voor complexe 
veranderprocessen. Zo geeft hij het voorbeeld van een ministerie dat op een dag meldt dat de 
ambassade in Pretoria zijn activiteiten in twee jaar moet afbouwen. Nederland steunt op dat 
moment in Zuid-Afrika op vier sectoren: onderwijs, justitie, lokaal bestuur en jongerenbeleid. De 
mensen die werkzaam zijn bij deze sectoren vragen zich af hoe ze hun werk kunnen afbouwen 
zonder weg te gooien wat ze hebben opgebouwd. Bovendien heeft elke sector een specifiek ver-
haal, een historie van gegroeide en samenhangende ontwikkeling, en een eigen visie en idee 
hierbij, die op zich allemaal legitiem zijn. Er is sprake van samenwerking op microniveau als het 
gaat om de activiteiten ter plekke, maar er is ook samenwerking op regioniveau (meso) en er is 
een politieke (internationale) context (macro). Er is geen sprake van een duidelijke, voor ieder-
een aanvaardbare oplossing over de juiste aanpak voor de afbouw. En welke beslissing men ook 
neemt, er zijn altijd redenen te geven waarom de gekozen oplossing niet de juiste is. Er is sprake 
van werkingsmechanismen die het probleem in stand houden. Er zijn dilemma’s die staan voor 
gegeven spanningsvelden die horen bij de organisaties. Zo zijn er in het genoemde voorbeeld 
meerdere realiteiten, namelijk de politiek-bestuurlijke (resultaten tonen, binnen de ambtsperiode) 
en de professionele rationaliteit, die werkt met veel langere tijdslijnen en waar men hecht aan 

geschiedt volgens afzonderlijke daarvoor gestelde regels. De generale synode wordt gevormd door de ambtsdra-
gers afgevaardigd door de classicale vergaderingen en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode. 4. De 
kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. De classicale vergadering geeft leiding aan het 
leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar 
en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten. De evangelisch-
lutherse synode geeft leiding aan het leven en werken van de evangelisch lutherse gemeenten tezamen en draagt 
zorg voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie. De generale synode geeft 
leiding aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.”

38 Graaf, J. van der (2015). 
39 Vermaak, H. (2009, pp. 118-150).
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het wetenschappelijk doorgronden van systematische mechanismen die armoede of slecht be-
stuur in stand houden. Ook is er sprake van doelstellingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, 
en die onenigheid verhullen. Daarnaast is er sprake van wisselende participatie van personen en 
groepen. Wie mag wanneer meeluisteren, meedenken of meebeslissen? Het is ondoenlijk om 
alle betrokkenen te involveren, maar je kunt de buitenwereld ook niet buitensluiten. Bovendien 
komt de buitenwereld binnen in nieuwe modes en regels, die oude ideeën vervangen. Wat eerst 
wenselijk was, kan niet meer en andersom. 

Vermaak (2009) beschrijft dat complexe vraagstukken zich kenmerken door het ‘moeten’ samen-
werken in collectieve praktijken. Dit zorgt volgens Vermaak voor inhoudelijke complexiteit, omdat 
er altijd nieuwe, nog niet eerder doordachte onderwerpen aan de orde komen. Het zorgt ook voor 
sociale complexiteit, omdat in de collectieve praktijken veel actoren betrokken zijn die niet altijd 
helemaal op één lijn zitten. De kloof tussen wat men met de mond belijdt en hoe men daadwer-
kelijk handelt, kan verwarring en verstarring oproepen. Bovendien is er ook sprake van contextu-
ele complexiteit: het vraagstuk valt niet los te koppelen van de buitenwereld. Er is sprake van 
contextgestuurde fixaties; een ‘roep’ om duidelijkheid en veiligheid maakt het bijvoorbeeld moei-
lijk om te experimenteren. Verder is er in de samenwerking tussen collectieve praktijken sprake 
van psychologische complexiteit, omdat het samenwerken spanning en handelingsverlegenheid 
kan oproepen.40

Er is sprake van multidisciplinariteit41 en er is geen afgebakend kennisdomein dat zich over 
complexe vraagstukken uitspreekt. Een socioloog heeft bijvoorbeeld vooral oog voor structuur 
en een accountant voor financiën. Zo heeft niemand een totaalbeeld. Als men vervolgens kiest 
voor een bepaalde invalshoek, heeft dat effect op het vervolg. Dit brengt altijd spanningsvelden 
met zich mee, bijvoorbeeld het spanningsveld tussen interne en externe oriëntatie, tussen cen-
traal en decentraal, tussen autonomie en interdependentie.42 Waar je ook voor kiest, een per-
fecte keuze bestaat niet. Prof. J.J. Boonstra (2000), bijzonder hoogleraar Management van 
verandering in organisaties, vergelijkt veranderen met ‘lopen over water’.43 Hij benadrukt dat de 
golven en de wind, de onvoorspelbaarheid, de turbulentie van de dynamiek vanuit de omge-
ving, de interne dynamiek van de verschillende betrokkenen en de onzekerheid die dit oproept, 
maken dat veranderen lastig is. In het beeld van ‘lopen over water’ wordt zichtbaar dat er on-
vermijdelijk handelingsverlegenheid ontstaat, omdat ervaring met de nieuwe situatie ontbreekt. 
Handelingsverlegenheid leidt tot emoties en die zijn mede bepalend voor de mate waarin ver-
anderingen slagen. Er is behoefte aan een ‘routekaart’ om handelend op te treden. Een route-
kaart bevat bakens voor een te volgen proces. De kaart heeft de functie om te komen tot 

40 Ibid., p. 116.
41 Ibid., p. 118.
42 Ibid., pp. 123-124.
43 Mij doet deze titel denken aan een bijeenkomst van interim-predikanten (januari 2017) over complexe veranderpro-

cessen. Eerst las men met elkaar in de kapel van conferentiecentrum Hydepark Matteüs 14, waar het verhaal wordt 
verteld dat Jezus over het water loopt. De belangrijkste spanning in dit verhaal is de tegenstelling tussen angst en 
vertrouwen. Waar ligt je focus? Deze tegenstelling loopt min of meer parallel met de constatering van Boonstra dat 
bij een veranderproces in een turbulente omgeving vertrouwen van fundamenteel belang is. Er is de noodzaak dat 
betrokkenen in gesprek gaan en gezamenlijk houvast zoeken in de gezamenlijke waarden en normen.
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handelen en het overleg te doorbreken. Er is behoefte aan een routekaart, zoals onderstaande 
tekst duidelijk maakt:

“Het voorbeeld betreft een groep soldaten in de Alpen die verrast wordt door het 
weer en verdwaalt. Het vinden van een kaart doorbreekt de spiraal van het niet 
zien van mogelijkheden om zelf uit de benarde situatie te komen van de steeds 
meer verslechterende omstandigheden. De kaart geeft de groep het vertrouwen 
dat ze zelf de weg terug kunnen vinden. Bij thuiskomst blijkt de kaart niet van de 
Alpen maar van de Pyreneeën te zijn. De kaart biedt een gedeeld interpretatieka-
der, dat helpt om tot handelen te komen. In het handelen wordt de belofte van de 
kaart waargemaakt.”44

De vraag naar de waarheid over de perfecte kaart kan blokkerend werken voor het handelen. 
Handelen wordt dan afhankelijk gemaakt van de kwaliteit van de kaart. De paradox van de per-
fecte kaart is dat de meest perfecte representatie van de werkelijkheid, de werkelijkheid zelf is. 
De waarde van een kaart ligt in de reductie van de werkelijkheid. Het delen van de informatie en 
de mogelijke interventies zorgen ervoor dat de groep in actie komt. Dit wordt ook wel een com-
munity of practice genoemd.45 De collectieve handelingspraktijk ontwikkelt een set van geza-
menlijke kaders, ideeën, hulpmiddelen, informatie, stijlen, taal, verhalen en documenten die de 
leden van de community delen. In het voorbeeld van de kaart is er de ervaring dat ze er al ‘han-
delend’ samen uitkomen.

1.3  Relevantie 

Waarom aandacht besteden aan een proces dat achter ons ligt, terwijl er zoveel voor ons ligt dat 
veel actueler is? Waarom ‘oude koeien’ uit de sloot halen? Samen op Weg is klaar en er is een punt 
gezet – zo werd gezegd door een aantal herinneringsdragers van Samen op Weg. Inderdaad is de 
besluitvorming achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat het Samen-op-Weg-proces geen herin-
neringen heeft nagelaten. Het Samen-op-Weg-proces is mogelijk een bron van leerervaring. Wel-
licht kunnen we leren van de dilemma’s en aanpak van het Samen-op-Weg-proces. Zo is de rol 
van herinneringscultuur, herinneringsdragers en herinneringsmanagers in een kerkelijk verander-
proces nog niet onderzocht en is hierover binnen de ‘kerkelijke praktijk’ ook nog niet veel bekend. 
De literatuur over kerkopbouw besteedt aandacht aan onderwerpen als leiderschap,46 vreemde-
lingschap47 en gemeenteopbouw,48 maar aandacht voor herinneringsculturen en veranderkundige 

44 Weick, C. (1990). 
45 Een community of pratice zorgt voor een gedeelde handelingspraktijk om effectief te zijn in het domein van 

handelen. Ruijters, M. (2012, p. 133).
46 Zie bijvoorbeeld: Saane, J. van (2012, p.13): “Leiderschap is het dynamische proces waarin leider en volgers elkaar 

beïnvloeden, zodat er overeenstemming ontstaat over doel en middelen van de groep, individuele leden en de 
groep als geheel optimaal gefaciliteerd worden in de pogingen de doelen te bereiken, en het welzijn van groep en 
leden verhoogd wordt.” En Friedman (1996b, pp. 35-36): “a person who believes good feelings are more important 
than progress, and who goes to great lengths to avoid anxiety and conflict at all costs”. Zie verder: http://www.
vredestichters.nl/resources/Artikelen/Lessons-for-Organizational-Leaders---Edwin-Friedman.pdf 

47 Paas, S. (2015) Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. 
48 Meerdere auteurs, o.a.: Ven, J.A. van der, Hendriks, J., Stoppels, S., Brouwer, R., & Roest, H.
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noties is er nauwelijks. Wel stelt Sake Stoppels49 in Oefenruimte en Voor de verandering dat er ‘diep 
leren’50 nodig is, omdat geloofsgemeenschappen ‘kluwens’ zijn51 waardoor verandering niet van-
zelf en zonder moeite verloopt. Aan de hand van een zogeheten ‘vliegermodel’ beschrijft Stoppels 
het planmatig handelen voor de verandering.52 Hij spreekt over planmatig handelen, waarbij hij 
ook ruimte geeft aan andere invloeden, zoals gebed en meditatie. Maar emoties, macht, conflict 
en de invloed van structuurdilemma’s (zoals ordeningsprincipes in de kerkorde en het ontstaan 
van organiseerroutines) komen minder scherp in beeld. Het rationele paradigma lijkt de over-
hand te hebben en is net zoals in veel andere domeinen (bedrijfskunde, economie) leidend en 
heeft invloed op het denken over verandering. Een rationele insteek inspireert vervolgens de ver-
onderstelling dat een verandering te ontwerpen is en vervolgens via planning succesvol en voor-
spelbaar uitgevoerd kan worden. De organiseerroutines en systeemgrenzen van de plaatselijke 
gemeente in relatie tot het instituut kerk komen slechts zijdelings aan de orde. Stoppels merkt dit 
wel op als hij in navolging van Willem Elsschot de moeilijkheid beschrijft tussen wens en werke-
lijkheid: ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’.53 

Ook de rol van bewoonde herinnering in het instituut kerk komt niet expliciet aan bod. 
Toch is het de vraag of dit terecht is. Doornenbal (2012)54  concludeert in recent onderzoek 
dat door complexe maatschappelijke en culturele ontwikkelingen veel kerken en kerkelijke oplei-
dingen in westerse landen zoals Nederland zich op een historisch kruispunt (crossroads) ge-
plaatst zien, waar strategische keuzes moeten worden gemaakt. Doornenbal meent dat het zal 
moeten gaan om de aandacht voor paradigmatische veranderingen. Overtuigingen worden aan 
de ene kant bepaald door de manier waarop verleden en geloof zijn gedefinieerd en herdacht55 en 
aan de andere kant door het beeld van het heden en de wijze waarop de actualiteit oproept om 
te handelen.56 Hij beschrijft:

49 Stoppels, S. (2013, p. 42).
50 Michael Fullan (2013) benoemt een zestal vaardigheden die je wereldwijd als 21e eeuwse vaardigheden kunt 

beschouwen en noemde deze de Deep Learning Skills. Hij heeft het dan over character, citizenship, collaboration, 
communication, creativity en critical thinking. Aangezien deze vaardigheden allemaal met de letter ‘C’ beginnen, 
worden ze ook wel de zes C’s genoemd. Voor uitgebreide toelichting zie http://www.michaelfullan.ca/wp-content/
uploads/2014/01/3897.Rich_Seam_web.pdf. 

51 Stoppels, S. (2013, p. 50).
52 In: http://wvko.nl/documents/Voordeverandering.pdf. Geraadpleegd januari 2018. Recensie Voor de verandering van 

Martin Frederiks.
53 Willem Elsschot (1882-1960) Uit: Verzameld werk. P.N. van Kampen en Zoon NV, 4e druk, Amsterdam 1960.
54 Doornenbal, R.J.A. (2012).
55 Bevinding heeft alles te maken met de kennis van God en de omgang met God. Dat kennen van God gaat veel 

dieper dan alleen maar verstandelijke kennis. Het gaat om hartekennis, omgangskennis, ervaringskennis, of zoals 
dat onder ons wel genoemd wordt: bevindelijke kennis. “Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in 
woont” (Psalm 25:7 ber.). http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/1414/wat-is-bevinding-/ Ds. C.G. Vreugdenhil. 
Geraadpleegd november 2017.

56 Dekker, G., & Harinck, G.: “De positie van het kerkelijk instituut in de samenleving. Een vergelijking tussen 
Bonhoeffer en Kuyper”.We zouden bij zowel Kuyper als Bonhoeffer kunnen spreken over een smal en een breed 
kerkbegrip. Het eerste is een in de samenleving organisatorisch onderscheiden instelling; het tweede een 
organisatorisch moeilijk af te bakenen grootheid in deze wereld. Het eerste is een instituut, het tweede primair een 
gebeuren. Het eerste is beperkt in zijn bereik, het tweede heeft op alle aspecten van het leven betrekking. Het 
eerste, zo zouden we het ook kunnen zeggen, is een vormgeving van het kerkelijk leven, het tweede een 
vormgeving van het christelijk leven. Omdat het God om de wereld gaat is voor zowel Kuyper als Bonhoeffer het 
brede kerkbegrip – of beter: de brede verschijningsvorm van de kerk in de wereld – het belangrijkste. In: 
Theologisch Debat 3-2007, pp. 33-39. 
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“Missionair leiderschap heeft betrekking op conversationele processen van visie-
vorming, culturele en spirituele vorming, en structuurvorming in een christelijke 
gemeenschap die individuele deelnemers, groepen en de gemeenschap als ge-
heel in staat stellen om antwoord te geven op uitdagende situaties en om trans-
formatieve veranderingen aan te gaan die nodig zijn om georiënteerd te raken, of 
te blijven, op Gods missie in de lokale context.”57 

In dit citaat gaat Doornenbal in op de uitdaging van zowel de lokale gemeenten als het instituut 
kerk. Een van de ordeningsvraagstukken is hoe er ‘gestuurd’ wordt op vernieuwing en verande-
ring. Hij heeft het over ‘paradigmatische’ veranderingen en ‘transformatieve’ veranderingen. 
Wat zijn dit voor soort veranderingen? Doornenbal licht toe dat transformatieve veranderingen 
zowel het micro-, meso- als macroniveau raken. Hij geeft aan dat theorie over complexiteit een 
interessant perspectief biedt over wat de kerk zou moeten zijn:

“. . . a self-organizing, complex, adaptive, self-regulating system, with an inherent ca-
pacity for ‘environmental’, i.e. contextual adaptation.”58

Zo geeft hij aan dat de meeste van de huidige boeken over kerkleiderschap zijn gericht op de 
persoon van de leider, of op vormen van lineaire (oorzaak-gevolg) verandering, niet op ‘zelfstu-
ring en zelforganisatie’ (alhoewel pionieren hier wel vorm aan geeft, maar dan is het de vraag hoe 
het pionieren zich verhoudt tot het instituut). Er is een tekort aan empirisch onderzoek, uitge-
voerd in verschillende contexten.59 Dit geeft aan dat er aandacht is voor het microniveau, maar 
aandacht voor het organisatieniveau (meso, macro) is minder sterk aanwezig. Zo is het de vraag 
hoe op meso- en macroniveau gedacht wordt over structuur- en cultuurdilemma’s van het insti-
tuut kerk. Zo kan de ‘cultuur van de structuur logisch zijn’, maar de ‘logica verouderd’.60 De 
snelle uitwisseling via sociale media en de snelheid waarmee veranderingen ontstaan, maakt een 
structuur van vergaderen binnen een synode en de wijze van besluitvorming minder adequaat 
dan 25 jaar geleden. Op het moment dat een besluit genomen is, is de situatie weer veranderd. 
Bovendien bereikt het besluit en de wijze van besluitvorming een selecte groep participanten, 
namelijk de mensen die tijd hebben (veelal ouderen) en professionals en beroepskrachten (veelal 
predikanten). 

Het instituut kerk vervult een sleutelrol in ordeningsvraagstukken en verandervraagstukken. In 
het zogenoemde kerkordetraject waaruit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland 
voortkomt, is het denken in vier kerkfuncties terug te vinden. De zogenoemde Romeinse artike-
len gaan in op:

57 Doornenbal, R.J.A. (2012, p. 428).
58 Ibid., p. 351.
59 Ibid., p. 353.
60 Braun, D., & Kramer, J. (2015, p. 52).
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- de identiteit van de kerk;
- de roeping van kerk en gemeente;
- de integratie;
- het leven van gemeente en kerk. 

De uitwerking van beleid en beheer is te vinden in de ordinanties. Ook deze vorm van denken is 
onderdeel van protestantse herinneringsculturen. Impliciet, zo is mijn stelling, bepaalt dit ook 
de wijze waarop veranderprocessen worden vormgegeven. De kritiek hierop is dat onderliggen-
de spanningen ongenoemd blijven: 61 
1. Er is onvoldoende aandacht voor macht en conflict. 
2. Er is onvoldoende aandacht voor actie en interactie.
3. Er is onvoldoende aandacht voor maatschappelijke verandering.

Ad 1) Machtsperspectieven die geïnternaliseerd zijn in patronen van handelen, in ‘bewoonde 
herinnering’, worden zichtbaar in zogenoemde organiseerroutines. Er is een spanning tussen de 
‘herinneringsmanagers’, degenen die invloed, mandaat en toegang tot de schaarse middelen 
hebben en hen die dit niet hebben. Een organisatiecultuur reflecteert heersende waarden en 
opvattingen. Of zoals Quinn en Cameron het zeggen62: 

“. . . an organization’s culture is reflected in the values it cherishes. These values are: 
the dominant characteristics, leadership styles, the binding agent (language, symbols, 
procedures and fixed rules), personnel management, strategy and the definitions of 
success that makes the organization unique.”

De herinneringsculturen van de verschillende kerkelijke organisaties (organisatiecultuur) wor-
den in de kerkelijke praktijken echter niet bewust veranderkundig geëxpliciteerd. 

Ad 2) Er is een spanning tussen herinneren (beheersen, het verleden is maatgevend) en hande-
len (flexibel). Hierdoor is de actie en interactie in een groep al bijvoorbaat niet neutraal. 
De manier waarop wij omgaan met veranderingen heeft namelijk ook te maken met de ontwik-
kelde copingsmechanismen.63 Dat betekent dat de manier waarop we in het verleden en in het 
heden zijn omgaan met veranderingen, een basis heeft in de herinnering die teruggrijpt op dat 
wat in de herinnering is opgeslagen. Er zijn ‘herinneringspaden’ waarlangs aan de ene kant her-
inneren leidt tot ‘vasthouden wat vastgelegd is’ (beheersen), aan de andere kant leidt tot ‘losla-
ten en handelen’ (bewegen, flexibel). Herinneren is een kracht tot verandering of juist een kracht 
die verandering tegenhoudt. Deze spanning wordt niet bewust veranderkundig geëxpliciteerd.

61 Ven, J.A., van der (1993, pp.74-75 samengevat).
62 Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2011, p. 288). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the 

Competing Values Framework. 3rd Edn., John Wiley and Sons Ltd, New York.
63 Coping (van to cope with = het hoofd bieden aan) hangt samen met de relatie tussen de persoon en zijn omgeving, 

en niet alleen met onafhankelijke persoons- of omgevingsfactoren. Deze relatie met de omgeving werkt twee 
kanten op. De omgeving is geen vast onveranderlijk geheel, maar een totaal van factoren waarin ook beweging en 
verandering zit. Evenmin is de persoon zelf onveranderlijk. Beide kanten van de relatie werken op elkaar in. zie 
http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/1991. Geraadpleegd januari 2018.
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Ad 3) In het boek Het gereformeerde geheugen wordt toegelicht dat vrouwelijke herinneringsico-
nen ontbreken.64 Dit kan zijn grond hebben in een bepaalde herinneringscultuur en een opvat-
ting over tijd en traditie, waardoor het inspelen op de maatschappelijke veranderingen wordt 
beïnvloed. In de wortels van de gereformeerde cultuur zijn er weinig vrouwelijke boegbeelden 
die de kerk hebben beïnvloed.
Deze in- en uitsluitingsmechanismen worden niet veranderkundig geëxpliciteerd. 

De laatste jaren is er in de Protestantse Kerk in Nederland steeds meer aandacht voor experi-
menteren, bijvoorbeeld in pioniersplekken – met een nadruk op transparantie, eenvoud en ruim-
te. Is het mogelijk om naar aanleiding hiervan het debat te voeren over de kernwaarden en de 
veranderaanpak en organiseerroutines van de kerk? Wat is dan de rol van herinneringsdragers 
en herinneringsmanagers?65 Welke belangen staan er op het spel en hoe beïnvloeden die de 
praktijk? Wat is de rol van herinnerings- en identiteitspolitiek? 

1.4  Aanleiding

“Meer van hetzelfde geeft tijdelijk verlichting, werkt daardoor verslavend, maar 
verzwakt het vermogen om tot duurzame oplossingen te komen.”66 

Aandacht geven aan genoemde spanningen tussen macht en conflict, actie en interactie, en 
maatschappelijke verandering is van belang, omdat het gevaar bestaat te vervallen in oude pa-
tronen en niet open te staan voor de vragen van vandaag. Nieuwe organiseerroutines in het in-
stituut kerk ontstaan niet vanzelf. In het boek Eén maar anders schrijven zestien jonge kerkbe-
trokken theologen als ‘de volgende generatie’ over de kerk. Zij stellen: “Onder twintigers en 
dertigers is de werkelijk belangrijke vraag niet hoe we als christenen onderling één kunnen zijn, 
maar juist hoe we samen anders mogen zijn.”67

Wat weten we over de rol van bewoonde herinnering bij complexe kerkelijke verandervraagstuk-
ken? Mensen houden over het algemeen niet zo van verandering en doen er alles aan om het 
oude en bekende vast te houden. Uit onderzoek naar succesvolle veranderingen blijkt dat circa 
70% van de beoogde veranderingen mislukt. Volgens Ten Have68 is het succespercentage afhan-
kelijk van het type verandering. Hij noemt de volgende percentages:

64 Harinck, G., Paul, H., & Wallet, B. (2009, p. 401).
65 Ibid., p. 46.
66 Vermaak, H. (2009, pp. 58, 92).
67 Arnoldus, M. (2012). Een maar anders. De volgende generatie over de toekomst van de kerk. https://www.handelingen.

com/index.php/literatuurberichten/15-literatuurbericht-gemeenteopbouw-2011-2014. Geraadpleegd januari 2017.
68 Have, S. ten, Have, W.D. ten, & Janssen, B. (2009). Zie ook: Smith, M.E. (2002). Success rates for different types of 

organizational change. Performance Improvement, 41(1), pp. 26-33: . . . “First off, methodological caveats can be 
placed on the 70% and similar percentages. Looking more meticulously helps. To what kind of change do these 
percentages pertain? For example, failure percentages appear to differ. Research 3 shows that cultural change fails 
in 80% of the cases (although it should be noted that this type of change seems more difficult to measure). More 
straightforward changes, such as cost reductions or the redesign of operating processes, succeed more often than 
fail. In those cases, the failure rates are around 35%.”
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- kostenreducties: 80% slaagt (20% mislukt);
- herontwerp en structuurwijzigingen: 65% slaagt (35% mislukt);
- strategie-implementatie: 58% slaagt (42% mislukt); 
- cultuurverandering: 20% slaagt (80% mislukt).

Volgens Boonstra (2001) wordt in Nederland bij ingrijpende veranderingsprocessen in meer dan 
80% een ontwerpaanpak gevolgd en leidt dit in driekwart van de gevallen tot onvoldoende resul-
taat. Een ontwerpaanpak gaat uit van een van te voren bepaald eindresultaat en is in meer of 
mindere mate gedefinieerd door specialisten. Maar deze ontwerpaanpak blijkt niet altijd goed te 
werken. De term ‘bounded rationality’69 geeft hier een verklaring voor. Mensen hebben een be-
perkt en onvolmaakt vermogen om informatie te verwerken in relatie tot de complexiteit van de 
wereld om hen heen. Een mooi voorbeeld hiervan is de wens van de overheid om te komen tot 
een landelijk digitaal zorgdossier. De lokale situatie is echter zo verschillend, er zijn zoveel ver-
schillende zorgaanbieders, er is zoveel verschillende wet en regelsgeving dat het lastig wordt om 
hiervoor een digitale tool te ontwerpen die te hanteren is. 

Er zijn ten minste drie veranderkundige70 dilemma’s: (1) deel – geheel, (2) inhoud – betekenis en 
(3) ratio – emotie.71 Zo is bekend dat in veranderprocessen weliswaar mooie plannen kunnen 
worden gemaakt (ratio), maar dat ze vaak mislukken omdat emoties worden geraakt, omdat ze 
niet passen in de timing, mensen liever vasthouden en herinneren wat bekend en vaak herhaald 
is. Ook is er een dilemma om het veranderproces ‘bottom-up’ of ‘top-down’, centraal of decen-
traal te ontwikkelen. De inhoud van een fusieproces wordt ook bepaald door welke betekenis 
eraan gegeven is. Handelen wordt vormgegeven en ondersteund door culturele artefacten.72 
Artefacten zijn materiële (zoals een preekstoel, een toga) en conceptuele middelen (zoals taal, 
theorieën, dogma’s). 
Een dominee op een preekstoel met een toga heeft bijvoorbeeld een andere uitwerking dan een 
schilder op een ladder in een overall. Handelen is dus niet alleen op te vatten als gewoon ‘doen’, 
maar ook als onderdeel van de werkelijkheid, waarin mensen met elkaar praten, werken, 

69 Simon, H.A. (1972): “Rationality denotes a style of behavior that is appropriate to the achievement of given 
goals, within the limits imposed by given conditions and constraints. Theories of rational behavior may be 
normative or descriptive – that is, they may prescribe how people or organizations should behave in order to 
achieve certain goals under certain conditions, or they may purport to describe how people or organizations 
do, in fact, behave. Another way in which rationality can be bounded is by assuming that the actor has only 
incomplete information about alternatives. Fewer models have been constructed to deal with this situation than 
with the situation in which he has incomplete information about consequences.”

70 In Caluwé, L. de (1997, p. 37) Veranderen moet je leren, stelt Vinkenburg (1951) dat (bij het inrichten van) 
veranderingsprocessen aandacht geschonken moet worden aan vijf dimensies: a) de inhoudelijke: hierbij gaat het 
om vragen als: wat moet verbeteren, wat kan verbeteren e.d., b) de ordenende: hoe pakken we het aan, in welke 
volgorde, welke regels en procedures worden gevolgd, c) de sociale: wie zijn er betrokken hoe gaan ze met elkaar 
om wie moedigen ze aan en waarderen ze, d) de betekenisgevende: deze omvat het zoeken naar de zin, het belang, 
het gewicht dat het veraèderen voor het bedrijf en de individuele personen heeft, e) de voorwaardelijke: wanneer en 
in welke mate krijgt een bepaald veranderingsproces de aandacht te midden van andere die daarom vragen; in 
hoeverre beschikken degenen die het veranderingsproces besturen over bekwaamheden en besturingskracht, in 
welke mate laat de algehele situatie toe dat veranderingen zijn te realiseren.

71 Kotter, J.P., & Cohen, D.S. (2002), Van Es, R. (2009).
72 Engeström, Y. (1987). In: Ruijters, M., & Simons, R.J. (2012) De cultureel-historische activiteitstheorie (activity 

theory) past in een reeks van systeemtheorieën die complexe ontwikkelingen in organisaties beschrijven. Befaamd 
in onderwijskundig en organisatiekundig denken over ontwikkeling is ‘het driehoekje’, ofwel the triangle. 
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experimenteren, exploreren en betekenis geven aan de werkelijkheid waarin ze leven en werken. 
Handelen is onderdeel van de herinneringscultuur en valt niet zomaar te veranderen. In de her-
inneringscultuur vormen zich voorbeelden van handelen, die worden ‘voorgedaan’, en die ver-
volgens leiden tot ‘nadoen’. Dit is een krachtige vorm van communiceren, waardoor een herin-
neringscultuur (organisatiecultuur) zich nestelt in de haarvaten van een gemeenschap:

“. . . The most powerful form of communication is behavior leading by example.”73

Er is ook een persoonlijke noo(t)(d). Ik ‘houd van de kerk’ en ben gehecht aan ‘het huis van 
God’. Van huis uit christelijk gereformeerd ben ik in 2007 overgestapt naar de Protestantse Kerk 
in Nederland. Ik heb geen herinneringen aan het Samen-op-Weg-proces en vind het bijzonder 
om nu deel te zijn van een kerk waarin zoveel verschillen mogelijk zijn. De keuze voor een te 
bestuderen complex kerkelijk verandervraagstuk is gerelateerd aan de genoemde zorg en het 
zien van kansen. Verschillen, zo is mijn aanname, zijn een gegeven. Ze vertellen mij dat diversi-
teit deel uitmaakt van de werkelijkheid, ze leren mij dat samen veranderen binnen en buiten de 
kerk gebaat is bij een en/en-houding en geen of/of-houding. Dit vraagt wel een kritische blik op 
zowel de structuur als het proces van veranderen. Er is – zo is mijn aanname – meer kritische 
aandacht nodig voor theorievorming rond veranderprocessen. Van Es (2014) geeft aan dat er 
een verschil is tussen organisatiekunde (nadruk op de structuur) en veranderkunde (nadruk op 
het proces).74 Beide zijn belangrijk, maar mijn focus ligt bij veranderkunde. 

Ik hoop dat ik – met respect voor de geschiedenis – aanvullende ontdekkingen zal doen voor het 
kunnen doorgronden van de wordingsgeschiedenis van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Hierdoor hoop ik inzichten te genereren voor toekomstige veranderprocessen in kerken en ker-
kelijke organisaties, die de kerk in staat stellen om de uitdagingen van de tijd en de traditie van 
het handelen en veranderen aan te gaan. 

1.5  Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling 

In dit proefschrift wil ik een bijdrage leveren aan het formuleren van veranderkundige kennis 
over de betekenis van bewoonde herinnering in een kerkelijk veranderproces. 
Mijn focus is om vanuit de veranderkunde een kerkelijk veranderproces te bestuderen. Ik wil 
proberen te doorgronden welke betekenis bewoonde herinnering uitoefent in het Samen-op-
Weg-proces en welke fixerende en vernieuwende mechanismen zichtbaar zijn. 

Doelgroep
De doelgroep waarvoor dit proefschrift relevant is, bestaat uit:
-  wetenschappers en opleiders op het terrein van veranderkunde in kerkelijke/ideële organisaties;
- begeleiders van verandering in een kerkelijke en/of ideële omgeving;
- betrokkenen bij het Samen-op-Weg-proces;

73 Jungnitsch, R., Stoffers, P., & Neessen, P. (2016, p. 13).
74 Es, R. van (2014, pp. 78-79).
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- predikanten in opleiding, predikanten ingezet als begeleider van veranderprocessen;
- medewerkers van de bovenplaatselijke organisatie;
- bestuurders in de Protestantse Kerk in Nederland;
- gemeenteadviseurs;
- adviseurs integratievraagstukken;
- geïnteresseerde leken. 

Probleemstelling 
Er is onvoldoende wetenschappelijke kennis van veranderkunde met betrekking tot een kerkelijk 
veranderproces. Inzicht in de betekenis van het begrip bewoonde herinnering en werkingsme-
chanismen in een kerkelijk veranderproces ontbreekt. 
Er ontbreekt een overzicht van systematische en over een langere periode verzamelde empiri-
sche gegevens van een complex verandervraagstuk in een kerkelijke omgeving. Vanwege het 
gebrek aan kennisontwikkeling ontstaat er ook geen kennistoepassing die zowel betrekking kan 
hebben op de organisatorische vormgeving van het instituut kerk als op het begeleiden van 
verandering, waardoor de kerkelijke praktijk daar niet van zal profiteren. Dit leidt tot een alge-
mene doelstelling.

Doelstelling 
Dit onderzoek wil enerzijds een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van praktijkkennis voor de 
begeleiding van complexe kerkelijk of ideëel geïnitieerde veranderprocessen. Daarnaast wil dit 
onderzoek een bijdrage leveren aan de specifieke wetenschappelijke kennis op het onderzoek-
sterrein van de veranderkunde met het oog op de hantering van het begrip bewoonde herinne-
ring in een complex veranderproces in een kerkelijke of ideële omgeving.

De algemene doelstelling vertaalt zich naar de volgende subdoelen:
-  De doelgroep krijgt inzicht in de betekenis van het begrip bewoonde herinnering en wer-

kingsmechanismen in een complex kerkelijk veranderproces.
-  De doelgroep reflecteert op de veranderkundige implicaties van de betekenis van het begrip 

bewoonde herinnering en de hantering hiervan.

Dit leidt tot de volgende vraagstelling:

‘Wat is de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex veranderproces?’

Deze vraagstelling leidt ertoe dat het noodzakelijk is om te beschrijven hoe de betekenis van 
bewoonde herinnering in Samen op Weg geëxpliciteerd kan worden (a); en hoe de betekenis van 
Samen op Weg als complex veranderproces geëxpliciteerd kan worden (b). Met andere woorden: 
wat zijn de deelvragen om de vraagstelling te beantwoorden. 

Ad a) De betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg 
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Om de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg te onderzoeken is het nodig dat 
er meer inzicht is over hoe bewoonde herinnering zichtbaar is en dus ook te onderzoeken in de 
teksten van Samen op Weg. Bewoonde herinnering is eerder in dit hoofdstuk omschreven als 
fysiek tastbaar in ankerplaatsen en herkenbaar in de handelingspraktijk. De handelingspraktijk 
vormt zich in de gemeenschap die zich identificeert aan de hand van ankerplaatsen, herinne-
ringsdragers of ‘geheugensteunen’ die hun handelingspraktijk delen.75 Elke keer dat er woorden 
of zinnen in een specifieke context gesproken worden, worden die elementen sterker aan elkaar 
gekoppeld en gaat men volgens de onderliggende redenering denken. Die koppeling is onbe-
wust. Zelfs al vindt communicatie deels plaats in het bewuste, de effecten van die communicatie 
sijpelen door naar ons geheugen. Weick (1995) noemt dit ‘sensemaking’ of betekenisconstruc-
tie, en door het gebruik van bepaalde woorden ontstaat er groepstaal en jargon. Op deze wijze 
is er een proces van betekenisgeving van gebeurtenissen en situaties die zich vormen tot een 
specifieke herinneringscultuur.

“We remember as members of social groups, and this means assuming and 
internalizing the common traditions and social representation shared by our 
collectivities. Memory cannot be removed from its social context.”76

Iets wat vaak herhaald wordt, zet zich vast in het collectieve geheugen en wordt traditie en is 
moeilijk veranderbaar. Volgens Janis (1972)77 gaat groepsdenken (‘groupthink’) erover dat de 
groepsleden de groep hoger gaan waarderen dan wat dan ook. Om de groepsgeest te bewaren 
onderdrukken groepsleden persoonlijke twijfels, houden dissidenten hun mond en volgen zij de 
de suggesties van de leider. Ze hebben een sterk geloof in de inherente moraliteit van de groep, 
gecombineerd met een negatief beeld van anderen buiten de eigen groep. Er vormt zich een 
sterke herinneringscultuur van de eigen groep. Ook zijn er persoonlijke herinneringen van herin-
neringsdragers die invloed uitoefenen. Soms blijkt dat er bepaalde negatieve ervaringen opge-
slagen zijn die niet zijn verwerkt, terwijl andere positieve gebeurtenissen worden vergeten. Er 
zijn specifieke situaties waarin ‘herdenken, integreren, iets een plaats geven’ van cruciaal belang 
zijn om een nieuwe toekomst op te bouwen:

“The events of the past cannot be changed. But our perception, our narratives, 
our memory constructs of these can, as can the identity of a state, a society and/
or a person.”78

75 Hoogervorst, S. (2010, p. 22).
76 Misztal, B.A. (2003, p. 12).
77 Hart, P. ‘t (1991) over Janis, I.L. (1972) Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and 

Fiascoes. “In an unprecedented way, Janis applied ideas from small-group analysis to the explanation of policy 
fiascoes. He made plausible the hypothesis that each of these events can, to a considerable extent, be attributed to 
the occurrence of a very specific and obviously detrimental phenomenon within the groups of decisionmakers 
involved in their making. He called this phenomenon ‘Groupthink’, cleverly picking this highly suggestive Orwellian 
mode of expression (‘doublethink’ in Orwell’s novel 1984). According to Janis, groupthink stands for an excessive 
form of concurrence seeking among members of high prestige, tightly knit policy-making groups. It is excessive to 
the extent that the group members have come to value the group (and their being part of it) higher than anything 
else.”

78 Assmann, A., & Shortt, L. (2012, p. 14).
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Het verleden is geen verleden tijd. Soms blijven herinneringen aanwezig. Ze zijn niet alleen her-
innering, maar alledag present. Herinnering is van invloed op verandering. 

In onderstaande tabel geef ik aan wat de uitgangspunten zijn van Assmann & Shortt (2012)79 
en dit werk ik uit in de tweede kolom als een oriëntatie op het onderzoek naar de betekenis van 
herinneren en veranderen in het Samen-op-Weg-proces.

Assmann & Shortt Samen-op-Weg-proces

1.  Tijd: de kracht van verandering ligt in de tijd 
omdat de tijdgebonden collectieve herinnering 
verdwijnt en nieuwe ontwikkelingen zich 
aandienen.

2.  Negatieve/traumatische ervaringen zorgen 
voor actieve en vaste herinnering. Dit kan 
verandering blokkeren.

3.  Politieke factoren brengen verandering die in 
de waarden en het gedrag van alle burgers 
verandering teweegbrengen.

4.  Sociale factoren zijn een bron voor 
verandering, maar de persoonlijk disposities 
en mentaliteit veranderen heel langzaam.

5.  Generatiefactoren resulteren in nieuwe 
stemmen die hoorbaar en zichtbaar worden, 
mits ze een kans krijgen zich publiekelijk te 
organiseren.

6.  Representatiefactoren zijn een machtsfactor 
die verandering ondersteunen dan wel 
tegenhouden.

1.  Tijdsfactor: jaren ‘60 start van Samen op Weg. 
Is dit ‘toevallig’ of paste het in een bredere 
ontwikkeling van verandering na de Tweede 
Wereldoorlog?

2.  Traumatische ervaring: kerkelijke scheuringen 
hebben mogelijk invloed op het al dan niet 
vergeten of vasthouden van ervaringen. 

3.  Dit speelt misschien minder duidelijk een rol, 
maar vormt wel de context. 

4.  Wellicht ligt het punt van ‘persoonlijke 
disposities en mentaliteit’ complexer, omdat 
herinneringsculturen geënt zijn op 
geloofsovertuigingen.

5.  Individuen binnen en buiten de kerk maken 
deel uit van een generatie en brengen nieuwe 
herinneringspaden binnen.

6.  Tijdens het Samen-op-Weg-proces is er een 
continue stroom van berichten die het ‘proces 
begeleiden’. Of en hoe dit invloed heeft, is de 
vraag.

Tabel 1.1. Factoren van verandering.

Er is dus een relatie tussen verandering en tijd en generaties als kracht voor verandering en aan 
de andere kant negatieve ervaringen die herinnering fixeren en sociale factoren die verandering 
tegenhouden. Herinneren en vergeten, herinneren en veranderen beïnvloeden elkaar:

“. . . Collective memory is dynamic: As remembering always interacts with 
forgetting, there is no definite closure; it can always be reopened and reconstructed 
in new acts of remembering. 
- The representation of the past events are created circulated and received within 
a specific cultural frame and political constellation.

79 Ibid., pp. 2-10.
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- Heterogeneous memories may coexist in the individual as they do in society.
Individual memories are not easily overwritten and family stories are often 
preserved across generations through oral transmission. These may or may not 
be compatible with the official narrative that has been constructed in the 
aftermath of traumatic events.
- It isn’t possible to neatly separate remembering and forgetting. Every act of 
remembrance, whether individual or collective, necessarily involves selective, 
partial or otherwise biased forms of forgetting.
- Remembering and forgetting have to be tied to human actors within cultural, 
political, institutional and social frames over times.”80

Samengevat in mijn woorden betekent dit dat het collectieve geheugen circulair is en zomaar 
actief een rol kan spelen in het heden. De manier waarop het verleden is gedefinieerd en wordt 
herdacht, is gebaseerd op overtuigingen en ankerplaatsen ten tijde van de definiëring. Familiever-
halen en cruciale life events bepalen iemands beeld van het verleden, en of deze nu wel of niet 
overeenkomen met de ‘officiële’ verhalen, is niet belangrijk. Herinneren en vergeten zijn niet van 
elkaar te scheiden. Herinneren en vergeten zijn geworteld in de tijd waarin zij gepositioneerd zijn.

Zoals eerder gezegd is ‘bewoonde herinnering’ dus en samengesteld begrip. Het is geduid als 
fysiek kenbaar in ankerplaatsen en herinneringsdocumenten gepositioneerd in de tijd en zicht-
baar in de herinneringscultuur.81 

Bovenstaande verkenningen maken het aannemelijk om de focus te verscherpen en leiden tot de 
volgende deelvragen: 

Deelvraag 1: Wat is de betekenis van de tijd waarin Samen op Weg zich afspeelt?

Deelvraag 2: Op welke wijze zijn ankerplaatsen en de herinneringsculturen van betekenis in 
 Samen op Weg?

Ad b) De betekenis van Samen op Weg als complex veranderproces 
Een fusieproces zoals Samen op Weg is een weerbarstig en complex vraagstuk. Volgens een re-
cent onderzoek blijkt dat het oplossend vermogen afneemt naarmate de complexiteit toeneemt.82 
Een aantal wetenschappers83 wijzen erop dat het ‘krimpen van het perceptievermogen’ van de 
partijen ‘cognitieve bijziendheid’ oproept. De relatie komt steeds meer onder spanning te staan 
en er ontstaan mechanismen als simplificatie en complot-denken, om zodoende eigen wereld-
beelden beter te kunnen handhaven. Dit leidt tot vooringenomenheid in het beoordelen van 

80 Ibid., pp. 6-7.
81 Ibid., pp. 2-10.
82 Glasl, F. (2013, pp. 56, 57).
83 Cohen, M.D., March, J.G., & Olsen, J.P. (1972): “Such a view of organizational choice focuses attention on the 

way the meaning of a choice changes over time. It calls attention to the strategic effects of timing, through 
the introduction of choices and problems, the time pattern of available energy, and the impact of organizatio-
nal structure.” 
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informatie en strategische besluitvorming. Naarmate een onderwerp complexer is, zo geeft Ver-
maak (2009) aan, brengt een rationele insteek steeds meer opties en oorzaken in beeld. En juist 
daardoor wordt elke mogelijke conclusie arbitrair. Simon (1972) concludeert dan ook dat juist bij 
‘grote’ beslissingen en complexe veranderprocessen zoals cultuurverandering, rationaliteit niet 
zo’n intelligente manier is om dingen voor elkaar te krijgen. Pettigrew & Whipp (1991)84 geven 
aan dat veranderprocessen geen logische, duidelijke en strategische planning kennen, maar 
ambigu zijn. Emoties als onzekerheid, angst en soms ook woede – ‘Waarom moet er nu weer 
iets veranderen?’ – maken veranderen lastig. Zo maken woede en angst mensen minder ontvan-
kelijk voor het accepteren van veranderingen en dankbaarheid en vertrouwen juist meer.85 Ver-
maak (2009) heeft het over werkingsmechanismen en hij geeft aan dat de organisatorische 
omgeving zich altijd ‘vijandig’ gedraagt ten opzichte van verandering, waardoor tegen de stroom 
in gaan een vast onderdeel is bij elke echte vernieuwing. Wachten tot er optimale condities zijn 
voor vernieuwing is in ieder geval geen optie: die komen er nooit vanzelf. 

Weerbarstige omgevingen worden gekenmerkt door sterke herinneringsculturen die met name 
bij veranderingsinspanningen in een organisatie verhoogd dominant worden.
Door Quinn (1988) wordt het handelen in een organisatie in relatie gebracht met het ontstaan 
van een organisatiecultuur. De organisatiecultuur moet zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
wil de organisatie blijven bestaan. Bedrijven die dingen maken die achterhaald zijn, zoals bij-
voorbeeld telefooncellen, moeten nieuwe ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van mobiele 
telefoons, inpassen in de doelstelling van de organisatie. Dit vraagt iets van de structuur en cul-
tuur van een organisatie. Er is een spanning tussen interne en externe oriëntatie en tussen 
flexibiliteit en controle.86 De mate van veranderbereidheid87 en innovatie is groter als er meer 
externe oriëntatie en flexibiliteit ontwikkeld is. Echter een sterke cultuur is gebaat bij stabiliteit en 
controle. Dus veranderen is dan een bedreiging. 
Er zijn veranderparadigma’s, zienswijzen waarop veranderen gewaardeerd wordt, wat invloed 
heeft op de veranderbereidheid in een veranderproces. De veranderbereidheid bij een cultuur-
verandering is echter lastig, omdat cultuur meer omvat dan gedrag, zoals Schein (1985) aan-
geeft. Cultuur is:

“A pattern of basic assumptions – invented, discovered, or developed by a given 
group as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal 
integration – that had worked well enough to be considered valid and, therefore, 

84 Pettigrew, A., & Whipp, R. (1991) Managing Change for Competitive Succes.
85 Gino, F., & Schweitzer, M.E. (2008). In: Lustrumboek: veranderen in kleuren. (De Caluwé, 2012, pp. 12-13).
86 Schein, E.H. (1985, p. 9); zie ook Muijen, J.J. (1994) die op basis van de theorie van Schein en Quinn een 

‘meetinstrument’ ontwikkelt voor organisatieculturen. 
87 Metselaar (1997) voorspelt veranderbereidheid aan de hand van drie determinanten die ontleend zijn aan de theory 

of planned behavior (Ajzen, 1991). De eerste determinant is ‘attitude ten aanzien van de organisatieverandering’. 
Deze attitude wordt beïnvloed door de verwachte positieve en negatieve uitkomsten. De tweede determinant is 
‘subjectieve norm ten aanzien van de organisatieverandering’. Normen worden gemaakt door de sociale groep en 
de houding van anderen. De derde determinant is ‘ervaren gedragscontrole’. Dit is de perceptie of men het 
gewenste gedrag daadwerkelijk kan vertonen.  Attitude, norm en gedragscontrole bepalen volgens dit model de 
intentie om te veranderen. Gedragsintentie, tot slot, leidt tot feitelijk gedrag (in casu, ondersteunen van de 
organisatieverandering).
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to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation to those problems.”88 

Er is dus een gevormde handelingspraktijk, met regels, inzichten en principes die overgedragen 
en geïnternaliseerd zijn. Hierdoor zijn er opvattingen over wat wel en niet toegestaan is en ont-
staan er werkingsmechanismen. Ook Samen op Weg als complex veranderproces ontkomt 
mijns inziens niet aan veranderparadigma’s en werkingsmechanismen. Bovenstaande verken-
ningen leiden dus tot de volgende deelvragen:

Deelvraag 3: Wat is de betekenis van veranderparadigma’s en werkingsmechanismen in Samen 
op Weg?

Deelvraag 4: Op welke wijze zijn werkingsmechanismen in Samen op Weg al dan niet doorbroken?

1.6  Het onderzoek

Hoe is dit onderzoek naar de invloed van bewoonde herinnering in Samen op Weg vormgege-
ven? Hieronder volgt in kort bestek de opzet van het onderzoek.
In het vooronderzoek van dit proefschrift heb ik gesproken met een aantal medewerkers van het 
team Archief en Bibliotheek van het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. Het in-
ventariseren van de Samen-op-Weg-archieven vormde een onderdeel van een langlopend project 
waarin alle archieven van de landelijke organen van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Ge-
reformeerde Kerken in Nederland over de periode 1816 tot 2004 werden bewerkt. In juni 2001 
zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het Project Bewerking Oude Archieven van start 
gegaan onder leiding van K. de Kruijter, oud-archivaris van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land. De dagelijkse leiding van het project kwam in handen van drs. F. Duursema. 
In een gesprek met Duursema en De Kruijter werd duidelijk dat alle verslaglegging van de syno-
devergaderingen en andere bijeenkomsten tijdens het Samen-op-Weg-proces vanaf 1961 beschik-
baar waren, maar nog niet gedigitaliseerd. In het kader van mijn onderzoek, waarin ik toegang 
wilde tot alle officiële verslaglegging van de landelijke ontwikkeling van het Samen-op-Weg-pro-
ces, was het van belang dat ik deze documenten digitaal kon inzien en in het computerprogram-
ma Atlas.ti kon zetten. (Atlas.ti vergemakkelijkt het systematisch analyseren van grote hoeveelhe-
den data.) Mijn verzoek om deze documenten in te zien en te digitaliseren werd akkoord verklaard. 
Zo zijn dus alle stukken betreffende de landelijk gehouden bijeenkomsten en vergaderingen (circa 
15.000 pagina’s) gedigitaliseerd en voor onderzoek beschikbaar gemaakt. Deze feitelijke weer-
gave vormt de bron voor een learning history. 

De relatie tussen de gebeurtenissen weergegeven in de verslaglegging van Samen op Weg en de 
betekenis voor nu staat centraal in mijn onderzoek. Daarmee zijn de geschiedenis, de bronnen, in 
dit geval: de rapporten, notities en notulen van de periode 1961-2004, object van onderzoek. Daar 
houdt het echter niet op. De methode waarvan ik gebruikmaak, is de zogenoemde learning history.

88 Schein, E.H. (1985, p. 9).
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Het begin van de ontwikkeling van het instrument learning history ligt in Amerika. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw waren aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) enkele 
onderzoekers die zich afvroegen of er een instrument ontwikkeld kon worden waarmee collec-
tieve leerprocessen in organisaties inhoudelijk en meer feitelijk vormgegeven konden worden. 
Vooronderstelling hierbij is dat collectieve leerervaringen niet vanzelf ontstaan. We worden niet 
alleen gehinderd door onze eigen scope in tijd en ruimte, maar ook door onze eigen herinnering 
en overtuigingen.89

Het MIT is baanbrekend geweest voor de ontwikkeling van het instrument learning history. Ken-
merkend is dat learning history wordt beschouwd als een vertolking van ervaringen en gebeurte-
nissen vanuit het perspectief van diegenen die de transformatie meemaakten. Hiermee hangt 
samen dat er met een zekere voorkeur gebruikgemaakt wordt van letterlijke citaten. Het gaat om 
het bespreekbaar maken van onderliggende patronen en het openen van perspectieven om col-
lectief (als organisatie of gemeenschap) van de ‘geschiedenis’ te leren. In Nederland wordt het 
instrument learning history op dit moment toegepast bij een bedrijf als Unilever, bij TNO (Neder-
landse organisatie voor Toegepast Onderzoek) en bij ontwikkelingshulporganisaties, maar ook in 
de zorg en in de onderwijswereld. Gewoonlijk wordt daarbij het instrument aangepast aan de 
specifieke context en eisen uit de omgeving van het veld van onderzoek. In 2004 onderzoch-
ten een aantal wetenschappers90 de methodiek van learning histories in leer- en verandertrajec-
ten. Zij geven aan dat een learning history toewerkt naar een geschreven verhaal in retrospectief, 
met steeds letterlijke teksten waarop gereflecteerd wordt door respondenten, of zoals ik ze noem 
‘herinneringsdragers’. Een learning history gaat uit van de gedachte dat vele personen een rol 
spelen bij verandering. Toch is er bij een organisatieverandering maar zelden aandacht voor het 
collectieve geheugen, dat wat onthouden is en wat vergeten is, wat werkt en wat niet werkt. Juist 
hieruit zijn mogelijk lessen te trekken voor veranderprocessen. 

Voor zover mij bekend is een learning history nog niet toegepast op een kerkelijke context. Er zijn 
wel reflecties en studies over Samen op Weg aangereikt door theologen en betrokkenen, maar 
niet door een relatieve buitenstaander en niet-theoloog. Een learning history schept een kader 
om scherper zicht te krijgen op de historie van veranderprocessen en de mogelijke mechanis-
men zoals de invloed van bewoonde herinnering. Op basis van de verkenning van de inhoud van 
mijn onderzoek, de doelstelling en de vraagstelling ben ik gekomen tot de volgende hoofdlijn 
van de opzet van die ik in hoofdstuk 3 nader uitwerk:
- vooronderzoek;
- korte literatuurstudie;
- bepalen doelstelling en vraagstelling;
- interview met een aantal participanten van Samen op Weg;
- verkennen Samen-op-Weg-proces;
- selecteren bronnen van Samen op Weg en bepalen focus;

89 Kleiner, A., & Roth, G. (1996, p. 3). De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “Knowledge-based learning takes place 
from experience, but collective learning from experience is inherently problematic. Individual experiences are 
inherently limited, by the biases of our own background and beliefs, and by the fact that we can only experiences a 
narrow slice of time en space”.

90 Smid, G., et al (2004, p. 87).
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- literatuurstudie kerkhistorische achtergrond Samen op Weg;
- selecteren herinneringsdragers;
- literatuurstudie veranderkunde;
- het schrijven van een learning history;
- validatie en verrijking van de learning history: membercheck;
- analyse van de learning history;
- conclusies.

1.7  Leeswijzer 

In dit hoofdstuk is de reden voor dit proefschrift toegelicht. Hieronder volgt de leeswijzer, zodat 
de lijn van dit proefschrift duidelijk is.

Hoofdstuk 1 Toelichting.

Hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk staat het specificeren van het perspectief van dit onderzoek aan de hand 
van de kernwoorden ‘bewoonde herinnering’ en ‘complex veranderproces’ centraal.

In dit hoofdstuk beschrijf ik bewoonde herinnering als fysiek tastbaar in 
herinneringsdocumenten, ankerplaatsen en herkenbaar in de herinneringscultuur. Het 
Samen-op-Weg-proces is een fusieproces en dat is een complex veranderproces. Dat wil 
zeggen dat het veranderproces niet gerealiseerd wordt door ‘af te spreken’ dat 
verandering moet gebeuren, of door vergaderingen te plannen. Er is meer voor nodig. 
Het hele ‘systeem’ moet in beweging komen.

Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk staat mijn onderzoeksdesign centraal.

Ik belicht de uitgangspunten van een learning history, de omgang met de bronnen en ik 
onderbouw mijn keuze voor een membercheck, de uitwerking van de respons en de 
verwerking en verrijking van de data. Ik ga in op de hittepunten, de wijze van analyseren, 
de betekenisgeving.

Hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk staat de beschrijving van de resultaten centraal.

In de gekozen hittepunten91, op basis van de empirie, analyseer ik wat er herkenbaar is 
van bewoonde herinnering in Samen op Weg en benoem ik de veranderparadigma’s en 
werkingsmechanismen van Samen op Weg als kenmerken van een complex 
veranderproces. 

Hoofdstuk 5 In dit hoofdstuk staat de interpretatie, de betekenis van de resultaten centraal. 

Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vijf themaverhalen die ontleend zijn aan de 
hittepunten van Samen op Weg. Aan de hand van deze verhalen, die illustratief zijn voor 
de betekenis van bewoonde herinnering, licht ik toe hoe het veranderproces als complex 
veranderproces zorgt voor ambitie, dilemma’s, conflict, confrontatie en uiteindelijk 
acceptatie.

Hoofdstuk 6 In dit hoofdstuk staat de conclusie en discussie centraal.

Aan de hand van de beantwoording van de deelvragen beantwoord ik de vraagstelling. In 
de discussie staan de toepassing van de conclusies en de aanbeveling voor verder 
onderzoek centraal. 

91 Hittepunten zijn cruciale gebeurtenissen in Samen op Weg die door de respondenten en door mij zijn geprioriteerd.
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HOOFDSTUK 2 

Bewoonde herinnering en een 
complex veranderproces

2.1  Inleiding

In hoofdstuk 1 is bewoonde herinnering, zoals Assmann dit begrip articuleert, gekozen als kern-
woord voor het bestuderen van Samen op Weg als complex veranderproces, het tweede kern-
woord. In dit hoofdstuk wordt dit perspectief nader uitgewerkt. 

Het Samen-op-Weg-proces is een complex veranderproces waarin drie kerkelijke organisaties 
met elk een eigen eeuwenlange historie in een sterk veranderende tijd (1961-2004) op een voor 
de betrokkenen uiterst belangrijk terrein – hun geloof/kerk – een fusie aangaan. In dit grootscha-
lige fusieproces, dat meer dan veertig jaar duurde, is er een grote en steeds wisselende groep 
van personen als herinneringsdragers actief, die vorm hebben gegeven aan dit proces. Vanuit de 
veranderkunde is bekend dat een fusie een cultuurverandering inhoudt, en zoals ook genoemd 
in hoofdstuk 1, is een cultuurverandering moeilijk te ‘implementeren’. In dit hoofdstuk belicht ik 
de geschiedenis van de drie fusiepartners en de chronologie van Samen op Weg. 

Vrij vertaald heeft volgens Assmann de wijze waarop wij omgaan met het verleden, wat we ons 
herinneren en welke betekenis we daaraan geven, invloed op de wijze waarop we in staat zijn 
nieuwe manieren van handelen te ontwikkelen. Soms weten we niet waarom we doen zoals we 
doen. Door Senge (1992) worden dit mentale modellen of diepgewortelde veronderstellingen 
genoemd, waardoor wij reageren zoals we reageren.92 Er is echter meer dan ratio, meer dan een 
mentaal model. Juist het impliciete, de geraaktheid, de emotie maakt iets tot een vaste herin-
nering, tot ‘bewoonde herinnering’. 
Wat betekent het gegeven dat bewoonde herinnering, zichtbaar in herinneringsculturen, op ver-
schillende manieren present is of ‘beweend’ wordt en ‘opspeelt’ bij verandering?93 Wat zijn ver-
anderparadigma’s en wat is veranderbereidheid? Welke belangen en machtsbronnen zijn er te 
benoemen? Welke spanningen ontstaan er en wat zijn veranderparadigma’s in relatie tot herin-
neringsculturen? Wat zijn de werkingsmechanismen? 

92 Senge, P.M. (1992, p. 13). “Diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of zelfs plaatjes of beelden die van 
invloed zijn op hoe wij de dingen zien en erop reageren.”

93 Harinck, G., Paul, H., & Wallet, B. (2009, p. 20). In Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 
wordt toegelicht dat er religieuze herinneringsculturen bestaan, die de herinnering aan het verleden present stellen, 
ontkennen, vergeten, verontschuldigen, verdringen of bewenen. Het thematiseren van herinneringselementen en 
wie welke elementen uit het verleden aan de orde stelt, wijst naar de vraag over belangen, tactiek en strategie van 
‘herinneringsmanagers’ in de context van eigen groepsidentiteit. De vervolgvraag die gesteld wordt is: ‘Hoe 
verhoudt herinneringspolitiek zich als identiteitscreërende of -bevestigende factor tot andere transformatie- of 
stabilisatieprocessen?’
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In dit hoofdstuk geef ik een samenvatting van belangrijke literatuur die de inhoud van het begrip 
bewoonde herinnering en het begrip complex veranderproces weergeven.

2.2  Collectief geheugen 

Het begrip collectief geheugen is ontleend aan Maurice Halbwachs (1920): 

“Unter kollektivem Gedächtnis versteht Halbwachs eine soziale Form der 
Erinnerung, die sich überindividuell in Gruppen mit einem Mindestmaß an 
gesellschaftlichem Konsens konstituiert. Zu einem ›historischen‹ wird dieses 
kollektive Gedächtnis, wenn sich die Zusammensetzung der sozialen Gruppen 
aufgrund des Fortschreitens der Zeit verändert.”94

Halbwachs geeft drie redenen waarom collectief geheugen en individuele herinneringen met el-
kaar zijn verweven:95

- Ten eerste zijn individuele herinneringen inherent gevormd, ze zijn als het ware ingepakt.
-  Ten tweede zijn individuele herinneringen inherent gevormd in de familieherinnering, die 

van invloed is op de mondelinge overdracht van collectieve geschiedenis. 
-  En ten derde blijkt uit zijn onderzoek naar het geheugen van religieuze gemeenschappen,96 

dat de individuele herinnering bewaard is in de religieuze verhalen, zoals de verhalen over 
helden, moed en verlossing. 

Halbwachs geeft aan dat er twee verschillende invalshoeken zijn in de beschrijving van collectief 
geheugen. De ene opvatting gaat uit van een individueel perspectief: het perspectief van de indi-
viduele herinneringsdrager staat centraal. De andere opvatting gaat uit van het groepsperspec-
tief: er ontstaat een herinneringscultuur door het delen van herinneringen in de groep, door in-
teracties in de media, door de tijd en de cultuur. In dat perspectief is het collectieve geheugen 
geen optelsom of verzameling van individuele herinneringen – het zijn geen collected memories.97 
De verzameling is meer dan de som van de individuele delen. Er gaat een versterkende invloed 
uit van een constante onderlinge beïnvloeding. Dit heeft zijn wortels in de sociale psychologie, 
die stelt dat er een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen individueel geheugen en sociale con-
text.98 Dit wil zeggen dat de mondelinge overlevering plaatsvindt door verhalen over historische 
gebeurtenissen, toegang tot het ‘generatiegeheugen’99 en de overdracht van culturele kennis. 

94 Halbwachs, M. (1925) Das kollektive Gedächtnis (La mémoire collective) in: Stolz (2015) Kollektive Erinnerung 
Topographie und Topik in Walthers Palästinalied. Geraadpleegd februari 2017.

95 Erll, A., & Nunning, A. in collaboration with Young, S.B. (2008, pp. 3-8).
96 “The French sociologist Maurice Halbwachs (1877-1945) conceived remembrance as a product of  ‘collective 

memory’ and explained this idea in his book on ‘La Topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte’ (1941) 
showing that the topography of the Holy Land was predominantly an imaginary landscape construed by Christian 
communities.”

97 Ollick, J.K. in: Sociological Theory, Vol. 17, No. 3. (Nov. 1999, pp. 333-348). Collective Memory: The Two Cultures. 
98 Halbwach, M. (1992) noemt drie dimensies van het collectief geheugen en welke disciplines hierbij betrokken zijn. 

In Erll (2011, p. 18).
99 Erl (2008, p. 11): “Jürgen Reulecke delineates recent approaches to generational memory, which also have their 

source in the 1920s: Karl Mannheim’s writings belong to the foundational texts of cultural memory studies, since 
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Gezamenlijke bijeenkomsten en herdenkingen dragen bij aan de actieve vorming van het col-
lectieve geheugen. Voorbeelden zijn nationale gedenkdagen zoals 4 en 5 mei, het ontzet van 
Leiden et cetera. Deze laatste gebeurtenis is de inspiratiebron voor Pollmann (2008) om te on-
derzoeken welke factoren invloed hebben op vergeten en herinneringen: 

“Het kan geen kwaad ons te realiseren dat tijdgenoten in 1574 andere dingen 
zagen dan wij. Maar het heeft weinig zin om de mythevorming te veroordelen. 
Het is interessanter om te proberen te begrijpen waarom de herinneringen aan 
het beleg zijn veranderd. Dat kan ons niet alleen iets leren over de Leidse samen-
leving in de zeventiende eeuw, het helpt ons ook te accepteren dat de betekenis 
van het beleg en ontzet voor Leiden zullen blijven veranderen. En dat is maar 
goed ook. Ook al koesteren we de mooie verhalen en de mythes over het ontzet, 
de vitaliteit van de 3 oktoberviering is gelegen in het verband met onze eigen tijd. 
Zoals de psycholoog Douwe Draaisma zegt: “Elke herinnering sluit een contact 
tussen twee polen in de tijd. Wat je je herinnert kan gisteren of een halve eeuw 
geleden gebeurd zijn, dat je je die gebeurtenis herinnert speelt zich af in het he-
den. Iets herinneren doe je nu.”100

Je iets herinneren, doe je nu. De herinneringsdragers zijn lid van een bepaalde groep en nemen 
de daar heersende tradities en sociale representatie in zich op.101 Dit betekent dat factoren zoals 
de cultuur of etniciteit van de groep, school, vrienden, omgeving, de sociaal-economische posi-
tie en de sekse waartoe iemand behoort, invloed hebben op de vorming van tradities. Men staat 
op de schouders van anderen, met hun verhalen en herinneringen. De manier waarop dit van 
invloed is binnen kerkelijke veranderprocessen is de vraag, maar dat het invloed heeft, lijkt lo-
gisch. Assmann (1999) en Misztal (2003) wijzen op het feit dat herinnering niet losgezien kan 
worden van haar sociale context.

Herinneren is ook een socialisatieproces. Hoe iemand gesocialiseerd is, beïnvloedt hoe iemand 
in het leven staat, de keuzes die iemand maakt, welke verantwoordelijkheden iemand neemt en 
welke betekenis iemand geeft aan zijn ervaringen.102 Er gaat een disciplinerende werking uit van 
de heersende beelden, waarden, normen, betekenissen en opvattingen van de sociale omgeving. 
Als ‘iedereen’ in de samenleving het beeld heeft dat Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een belangrijk aandeel heeft geleverd in het verzet tegen de Duitsers, dan neem je dat beeld mee 
als individuele herinneringsdrager. Het kan een overtuiging worden, die bijvoorbeeld versterkt 
wordt door de traditie van herdenken van eenzelfde generatie van mensen die dit hebben 

memory within and between generations is a significant form of collective remembering. With the development of 
terms such as ‘generationality’ and ‘generativity’, his legacy has been updated.”

100 3 Oktoberlezingen. Redactie: dr. E.S. van Eyck van Heslinga, dr. R.P. Fagel, Pollmann, J. (2008). Herdenken, 
herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw.

101 Misztal, B.A. (2003, p. 12). “We remember as members of social groups, and this means assuming and 
internalizing the common traditions and social representation shared by our collectivities. Memory cannot be 
removed from its social context”.

102 Hoffman, E. (2013) Interculturele gespreksvoering, theorie en praktijk van het topoi-model. Zie ook: http://www.jso.
nl/wp-content/uploads/kennisbank-topoi-modeldef1.pdf. Geraadpleegd januari 2017.
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meegemaakt. Een generatie is een cohort met dezelfde maatschappelijke omstandigheden en 
tijd die in de gezamenlijk ervaren omstandigheden door onderlinge interactie vergelijkbare ant-
woorden vinden.103 Een nieuwe generatie wordt hoorbaar en zichtbaar, mits deze de kans krijgt 
zich publiekelijk te organiseren. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is er sprake van een continue 
uitwisseling tussen de tijd waarin men leeft, de politiek van dat moment, sociale factoren, en 
generatie- en representatiefactoren die effect hebben op veranderprocessen.104 

De tijd heeft invloed op het collectieve geheugen. Het collectieve geheugen wordt versterkt door 
de media en is een machtsfactor die verandering ondersteunt, stimuleert, dan wel tegenhoudt. 
Een politieke omwenteling zoals die heeft plaatsgevonden in Zuid-Afrika of recent de Brexit, kan 
verandering teweegbrengen in de basisassumpties van mensen. Is Europa bijvoorbeeld een 
vriend of een vijand? Hoe iemand in het leven staat, de keuzes die iemand maakt, welke verant-
woordelijkheden iemand neemt, dit alles vormt zijn wijze van herinneren.105 
Zo is het begin van de Reformatie een ankerplaats van de Protestantse Kerk in Nederland. De 
Reformatie is opgeslagen in het collectieve geheugen van kerkgangers. Er is een fysieke plek en er 
zijn fysieke documenten die vertellen waartegen men zich afzet, namelijk de Rooms-Katholieke 
Kerk. De 95 stellingen in Wittenberg spelen in op de verbeelding en dat is nog altijd zichtbaar in 
het heden. In 2017, 500 jaar na de Reformatie, ontstond er een ware ‘hype’ met talloze reizen naar 
Wittenberg en allerlei andere herinneringsplekken die de Reformatie weer tot leven brachten. 
Duidelijk is dat ankerplaatsen zowel bronnen zijn van vernieuwing als ook plaatsen waar het ver-
leden wordt gekoesterd en waar herinneringsdocumenten en personen worden geciteerd en pre-
sent gesteld. Dat wat wij onthouden of vergeten, is mede afhankelijk van ‘herinneringspaden’.106

Het verleden kan worden ‘gereanimeerd’ door een poging tot herdenking op een fysieke plek 
met fysieke herinneringsdocumenten. 
Zo is de start van Samen op Weg ook een ankerplaats, doordat het te plaatsen valt aan de hand 
van een fysiek moment (Pinksteren,1961) en een fysiek document (de ‘oproep’) uitgaande van 
fysieke organisaties, namelijk de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Her-
vormde Kerk.

103 Bontekoning, A. (2007, p. 86): “Clusters cohorten vormen een generatie wanneer zij dezelfde maatschappelijke 
omstandigheden en (belangrijke) gebeurtenissen, dezelfde tijdgeest, ervaren en in de gezamenlijk ervaren 
omstandigheden door onderlinge interactie vergelijkbare antwoorden vinden op levensvragen die zich in een 
bepaalde levensfase voordoen en waarmee zij op hun beurt de tijdgeest beïnvloeden, in termen van versterking of 
verzwakking van een bestaand patroon, het niet overnemen van een patroon, het vernieuwen van een bestaand 
patroon of het toevoegen van een nieuw patroon.”

104 Assmann, A., & Shortt, L. (2012, pp. 2-10).
105 Hoffman, E. (2013). 
106 Het latijnse memoria heeft een dubbele betekenis: ‘herinnering’ en ‘gedenkschrift’, zo beschrijft Draaisma (2010, p. 

39): “Vanaf het begin – dat wil zeggen: vanaf het wastablet – is het menselijk herinneren en vergeten beschreven in 
thermen die ontleend zijn aan het prothetisch geheugen (= geheugen van gebeurtenissen die iemand niet zelf heeft 
meegemaakt). De locus classicus voor de metafoor van de wastablet is de theatetus van Plato. In deze dialoog over 
kennis en waarheid vraagt Socrates – naar zijn gewoonte hoofdzakelijk met zichzelf in gesprek – de jongeling 
Theatetus aan te nemen’ dat we in onze ziel een blok was hebben. . . Dit wasblok is een geschenk van Mnemosyne, 
de moeder van de Muzen. Alles wat wij onze wensen te herinneren van wat we zeggen of hoorden of zelf 
bedachten, drukken we daarin af, door dat blok onder onze waarnemingen en gedachten te houden: ongeveer zoals 
we de zegel van een ring in de was drukken. Wat we er nu in afgedrukt hebben, herinneren we ons zoals het beeld 
in de was bewaard blijft. Wat echter uitgewist wordt of wat onmogelijk kon ingedrukt worden, raakt vergeten of blijft 
onbekend.” In dit citaat wordt het geheugen gezien als aan de ene kant een feitelijke afdruk van het verleden, aan 
de andere kant als selectief proces van herinneren en vergeten. 
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Om een eerste verkenning te geven van ankerplaatsen en herinneringsdocumenten, volgt hier-
onder een samenvatting van de chronologie van het Samen-op-Weg-proces, met als historisch 
kader de Reformatie en de voorfase van Samen op Weg (de gesprekken tussen 1930 en 1961). De 
eigenlijke start van Samen op Weg begint met de oproep van de Achttien in 1961.

2.2.1 Van Reformatie tot beweging vanaf de basis (1961-1973)107 

De Reformatie geldt als een ankerplaats voor het protestantisme. Gereformeerd protestantisme 
is een verzamelnaam voor die kerken van de Reformatie die niet vallen onder het lutheranisme 
en de doopsgezinden.108 Sinds de zestiende eeuw wordt de term ‘gereformeerd’ het in Neder-
land gebruikelijke woord voor de protestantse kerk tegenover het rooms-katholicisme. In offici-
ele documenten werden de uitdrukkingen ‘gereformeerde religie’, ‘christelijke gereformeerde 
religie’ en ‘gereformeerde evangelische religie’ door elkaar gebruikt. Pas aan het begin van de 
negentiende eeuw (1816) is de benaming ‘hervormd’ in zwang geraakt.109

Aan het begin van de zestiende eeuw was de Rooms-Katholieke Kerk ongedeeld. Luther en Cal-
vijn zijn twee reformatoren die aan de basis staan van de hervorming en uittreden uit de Rooms-
Katholieke Kerk. De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden dateert van 
1567.110 De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden heeft vanaf de stichting 
onderlinge verschillen gekend. Op de eerste synode, die in 1605 werd gehouden, besloot men tot 
eenheid in de leer door uit te gaan van de Onveranderde Augsburgse Confessie. In de zeven-
tiende eeuw maakte de Evangelisch-Lutherse Kerk een groei door als gevolg van de vele buiten-
landers die zich in ons land vestigden. Deze buitenlanders namen vanuit Wittenberg de strijd-
punten tegen het Calvinisme mee. Er was een botsing van hen die ervan overtuigd waren dat de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in de Nederlanden een eigen plaats had en ‘de Wittenbergers’. De 
eenheid werd verbroken. In 1698 werd de Haagse Unie gesticht, waarbij 12 van de 35 gemeenten 
zich aansloten. De oprichting van de Lutherse Wereldfederatie in 1947 te Lund bood nieuwe 
perspectieven voor de lutheranen in Nederland. Zowel de Evangelisch-Lutherse Kerk als de Her-
steld Evangelisch-Lutherse Kerk ondertekenden de overeekomst in Lund. Naar aanleiding van 
deze plechtigheid werd een commissie geïnstalleerd om een vereniging voor te bereiden. Met de 
fusie in 1952 kwam een einde aan de scheiding, waardoor er nu sprake is van één Evangelisch-
Lutherse Kerk in ons land.111 

Aan het einde van de zestiende eeuw ontstaat er bij doopsgezinden en calvinisten112 een be-
hoefte aan meer structuur. In deze roerige tijd van de Reformatie is er behoefte aan een gesprek 

107 Er is voor gekozen om alleen de hoofdlijn van de ontstaansgeschiedenis van de drie fusiepartners in Samen op 
Weg weer te geven. 

108 Selderhuis, H.J. (2010, p. 370). 
109 Ibid.
110 Manen, K.G. van (2011, p. 91).
111 Wallet, B. (1997, p. 56).
112 Eijnatten, J.J. van, & Lieburg, F. van (2006, p. 139).
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over eenheid en de regels. De Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) werd gehouden om 
een aantal afspraken te maken over en te komen tot: 113

- de Bijbel: Statenvertaling;
- de Kerkorde: regels over de orde en eenheid van de kerk;
-  de Drie Formulieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis; de Dordtse Leerregels 

en de Heidelbergse Catechismus. 

Enkele predikanten konden zich niet vinden in deze afspraken en zo ontstond de Remonstrantse 
Broederschap. Er kwamen conflicten over bijvoorbeeld ‘de bezieling van geloof’ en ‘kenmerken 
van het ware geloof’ en er ontstond een steeds fellere strijd die binnen de kerkstructuur niet 
opgelost werd. 
De relatie tussen de kerk en overheid stond onder druk. Er werd gestreefd naar een kerkorde 
waarin zelfstandigheid van de kerk gewaarborgd was. Dat de overheid zich daartegen verzette, 
wordt duidelijk uit de besluiten die de verschillende synoden hierover maakten: Emden 1571; Dor-
drecht 1574, Den Haag 1586. Een voorbeeld van inmenging van de overheid is de regel dat reeds 
voor het uitbrengen van een beroep op een predikant toestemming van de overheid nodig was.114

De kritische functie van de kerk ten opzichte van de overheid en samenleving werd ook belem-
merd doordat in veel plaatsen regenten en burgermeesters als ouderling in de kerkenraad zitting 
hadden.

In 1816 greep Koning Willem I in en legde een Algemeen Reglement op ter wille van de eenheid. 
Dit mocht echter niet baten. In 1834 volgde de afscheiding van een deel van de Hervormde Kerk 
onder leiding van ds. Hendrik de Cock. De band met de Hervormde Kerk werd verbroken. De 
afgescheidenen wensten zich te houden aan de afspraken van de Dordtse Synode. De afgeschei-
denen werden hard aangepakt door de daartoe bevoegde organen. Er werd een verbod door de 
overheid uitgevaardigd op vergaderingen, er vonden vervolgingen plaats, hoge boetes werden 
gegeven, gevangenisstraffen werden opgelegd en bezittingen werden geveild.115 In 1864 werd 
onder invloed van Groen van Prinsterer de Confessionele Vereniging van predikanten en ge-
meenteleden opgericht. Het volk protesteerde, krachtiger dan veel predikanten, tegen het mo-
dernisme.116 

In 1886 ontstond er een vernieuwingsbeweging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Dr. Abraham Kuyper zag hoe oude structuren wegvielen en de kerk geen verweer had. Hij sticht-
te de Anti Revolutionaire Partij, zette een nieuw systeem van gemeenteopbouw op en kwam tot 
de oprichting van de Vrije Universiteit als antwoord op de secularisering van de wetenschap. De 
visies binnen de Nederlandse Hervormde Kerk kwamen hierdoor op scherp te staan. In 1883-
1886 voltrok zich een breuk in Amsterdam en deze breidde zich uit over het hele land. 

113 Wallet, B. (2005, p. 16).
114 Selderhuis, H.J. (2010, pp. 352-353). 
115 Ibid. 
116 Selderhuis, H.J. (2010, p. 676).
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Snel na deze zogeheten Doleantie begonnen de afgescheidenen en de dolerenden gesprekken over 
hereniging. Het was Abraham Kuypers grote ideaal om alle gereformeerden onder één dak te bren-
gen. In 1892 werd in een gezamenlijke vergadering van beide synoden tot vereniging besloten.117

Tegen het einde van negentiende eeuw deden enkele nieuwe leiders van de traditionele christe-
lijke bevolkingsgroepen op geheel eigen wijze een poging om de moderne wetenschap van haar 
angel te ontdoen. Zij ontwikkelden een notie van ‘christelijke wetenschap’, waarin principieel de 
tegenstelling tussen geloof en wetenschap werd opgeheven.118 De door de overheid geregelde 
eenheid was voorbij, in plaats daarvan kwam het ideaal van een zelfstandige burger die op reli-
gieus gebied zijn eigen zaken mocht regelen.119 Deze vrijheid vertaalde zich onder andere in de 
oprichting van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk in 1906 en de Vereniging van 
Vrijzinnigen in 1913. De Gereformeerde Bond ijverde voor eerherstel van de drie formulieren van 
de Synode van Dordrecht, terwijl de vrijzinnigen onderwerpen als Schriftgezag ter discussie 
stelden. In 1931 was de vereniging Kerkopbouw opgericht, die de kerk innerlijk wilde vernieuwen. 
Dominee Noordmans had sympathie voor de in confessionele kring ontstane bond voor kerk-
herstel, maar stelde het geestelijk karakter van de kerk boven het juridische karakter. De belijde-
nis was “een staf om mee te gaan, niet een stok om mee te slaan”. 
Een reorganisatieplan van beide bewegingen (vereninging voor Kerkopbouw en bond voor Kerk-
herstel) gezamenlijk werd echter in 1939 door de synode niet aanvaard, zodat de kerk in de sa-
menleving onmachtig bleef.120

In het naoorlogse Nederland komt er ruimte voor verandering. Of, zoals ds. H. Kraemer (1945) 
het verwoordde: 

“De tijden zijn veranderd, en wij moeten mee veranderen, niet uit kameleonti-
sche karakterloosheid, maar uit opmerkzaamheid voor de tekenen der tijden.”121 

De interkerkelijke gesprekken
In 1949 kwam het gesprek tussen hervormden en gereformeerden officieel op gang. Deputaten 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland en gedelegeerden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk kwamen met elkaar in gesprek. Na de oorlog waren het in het bijzonder dr. H. Kraemer, 
dr. K.H.E. Gravemeijer en dr. W. Banning die een interkerkelijk gesprek tussen de hervormden en 
gereformeerden op gang brachten om meer eenheid te creëren. Ze rapporteerden in 1953 aan 

117 Wallet, B. (2005, pp. 18-33).
118 Eijnatten, J.J. van, & Lieburg, F. van (2006, p. 277).
119 Ibid., p. 278.
120 Selderhuis, H.J. (2010, p. 676).
121 Kennedy, J.C. (1995) “De jaren vijftig vormen een belangrijke achtergrond om het gedrag van de vernieuwende 

elites in de jaren zestig te kunnen begrijpen. In deze periode zouden veel Nederlandse elites zich verzoenen met de 
in hun ogen onvermijdelijke moderniseringsprocessen. Nederland was meer dan enig ander Europees land een 
samenleving die werd beheerst door godsdienstige subculturen. Na de Duitse invasie werd de Nederlandsche Unie 
opgericht, die bijzondere populariteit genoot door haar verwerping van nationale scheidslijnen. Niemand was een 
groter voorstander van vernieuwing dan koningin Wilhelmina. Hendrik Kraemer zei: “De tijden zijn veranderd, en 
wij moeten mee veranderen, niet uit kameleontische karakterloosheid, maar uit opmerkzaamheid voor de teekenen 
der tijden.””
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beide synodes en zetten het gesprek in twee rondes, gedurende respectievelijk de jaren 1953-1955 
en 1957-1959 voort.
Er werd gesproken over hoe het Woord van God gestalte kon krijgen in de samenleving.122 De 
Hervormde Kerk was zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de samenleving. Het insti-
tuut Kerk en Wereld werd opgericht, er werden werkers in kerkelijke arbeid opgeleid en er was 
aandacht voor jeugdwerk, wereldproblematiek en vormingswerk.123 In 1951 ontstond een nieuwe 
kerkorde, met daarin meer nadruk op het ‘belijdende’ karakter van de kerk. 

De Gereformeerde Kerken in Nederland waren na de Tweede Wereldoorlog naar binnen gericht. 
Maar langzamerhand drong het besef door dat men het contact met geloofsgenoten niet kon 
afwijzen uit vrees voor aantasting van de belijdenis. Wel keken de gereformeerden vreemd aan 
tegen de vele hervormde kerkelijke bepalingen. Bij de gereformeerden werd aan de hand van de 
Drie Formulieren van Enigheid124 de kerkelijke tucht beoefend. Er was geen uitgewerkte kerkorde, 
maar de leer werd beleden op basis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leer-
regels en de Heidelbergse Catechismus. Er was een spanning tussen een volkskerk die aandacht 
vroeg voor de spiritualiteit van belijden, bijvoorbeeld door zich bewust te zijn van de gevaren van 
het nazisme, en een kerk die vreesde dat de grenzen tussen kerk en wereld zouden vervagen. 

Ook bij de lutheranen ontstond er na de Tweede Wereldoorlog een bezinning op de confessio-
nele basis. Er werd een commissie voor een nieuwe kerkorde benoemd. De Lutheranen zochten 
contact met niet-Lutherse kerken in Nederland. In 1956 kwam men met de Nederlandse Her-
vormde Kerk tot een consensus over de bediening van de sacramenten.

Langzamerhand ontstond er steeds meer grensverkeer tussen de verschillende denominaties. Zo 
waaide er na de oorlog een nieuwe wind,125 nationaal en internationaal braken nieuwe tijden aan.126 

122 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014): “In de tweede reeks besprekingen, die van 1952-1955 plaatsvonden, is 
gesproken over onderwerpen als het wezen van de kerk, de gestalte van de kerk, de grenzen van de kerk, het 
apostolaat van de kerk, de kerk en maatschappelijke vraagstukken en de leer aangaande de Heilige Schrift. Aan het 
eind van deze periode stelden de hoogleraren dr. H. Berkhof en dr. D. Nauta een rapport op, dat ook nu weer aan 
de beide synoden is aangeboden. Het rapport is opgenomen in het door de hervormde synode aangeboden 
geschrift ‘Hervormd-Gereformeerd Gesprek’(1964).” 

123 Ibid. “In het rapport van 1959 werd voorgesteld om te starten met een periodiek gezamenlijk overleg tussen de 
moderamina van de generale synoden. Tevens werd aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen op het plaatselijk 
vlak. De moderamina van de synoden kwamen voor het eerst in een gezamenlijke vergadering bijeen op 20 juni 
1960. Onderwerpen die tot en met eind 1961 zijn besproken zijn onder andere: de nieuwe psalmberijming, de 
herziening van de gezangenbundel, het dienstboek-in-ontwerp, de herdenking van de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis, de toto-gelden, het maatschappelijk werk, internationale vluchtelingenhulp, Zuid-Afrika, Nieuw Guinea en het 
atoomvraagstuk.”

124 De Drie Formulieren van Enigheid zijn drie reformatorische geschriften die door de Synone van Dordrecht in 
1618-1619 werden aanvaard als de belijdenis van de toenmalige Gereformeerde Kerk. De drie belijdenisgeschriften 
zijn: de Heidelbergse Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels 
(1618-1619).

125 Opdracht van de kerk om midden in de wereld de boodschap van het evangelie te verkondigen. De opvatting 
behelst dat de bestaansreden van de kerk in het apostolaat ligt. Pastoraat en diaconaat zijn dan functies van 
apostolaat.  http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/Apostolaat/Default.aspx. Geraadpleegd 
oktober 2016.

126 Selderhuis, H.J., & Abels, P.A.H.M. (2010, p. 859).
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De oproep van de Achttien vormde het startpunt van Samen op Weg. In 1961 brachten zij met 
Pinksteren de volgende tekst naar buiten:127 

“Ondergetekenden, een willekeurige groep van hervormden en gereformeerden, 
hebben op een bijeenkomst van 24 april 1961 unaniem als hun oordeel uitge-
sproken, dat gescheidenheid van de Hervormde en Gereformeerde kerken niet 
langer geduld kan worden. Bewogen door de verwachting van het Rijk Gods en 
de opdracht der kerk in de wereld zijn zij er gezamenlijk van overtuigd dat er naar 
eenwording gestreefd moet worden. Zij hebben zich voorgenomen stappen te 
doen om deze eenwording krachtig te bevorderen. Daartoe benoemen zij uit hun 
midden een kleine werkgroep. Over enige tijd zullen verdere plannen bekend 
gemaakt worden. Reeds nu worden adhesie betuigingen van hervormden en ge-
reformeerden op hoge prijs gesteld. Deze verklaring werd ondertekend door: 
Ds. J.H. Baas, dr. E.J. Beker, ds. W. van Boeijen, wika L.A.C. van Ginkel, ds. M. 
Groenenberg, ds. I.J. van Houte, ds. G.P. Klijn, ds. H. Kuitert, ds. G. Lugtigheid, 
dr. J.M. van Minnen, ds. J. Monteban, ds. T. Poot, ds. F.J. Pop, ds. E. Pijlman, dr. 
P.L. Schoonheim, ds. J.H. Sillevis Smitt, ds. G. Toornvliet, dr. J.M. Vlijm.”128 

De oproep genereerde een grote respons en dit resulteerde in een congres in 1962, waar onder 
anderen dr. W.F. de Gaay Fortman de lezing ‘Van kerken tot kerk’ uitsprak en dr. H. Berkhof ‘Deel-
nemen aan elkaars leven’. Onder leiding van de Achttien verschenen er twee publicaties en er 
waren grote bijeenkomsten. In deze publicaties 129 spreekt men van de verwachting van de chris-
telijke kerk en dat de louter individuele heilsverwachting is aangevuld en verrijkt door het besef 
dat de ‘ganse schepping betrokken is bij het handelen van God, dat reddend en richtend op ons 
toekomt’. Vervolgens wordt deze uitspraak gekoppeld aan de omgang met medemensen, het 
zicht op de vaart der volkeren, de verantwoordelijkheid voor elkaar, de herkenning van de teke-
nen der tijden. Tijdens een van de bijeenkomsten noemde ds. T. Poot, een van de Achttien, voor 
het eerst de naam waaronder het eenheidsstreven van de beide kerken bekend werd: 

 “Samen op Weg! Als wij dat vandaag tegen elkaar zeggen, dan klinkt dat als een 
appèl.”130 

In 1965 verscheen de derde en laatste publicatie in de serie ‘Van kerken tot kerk’, onder de titel 
Nieuw land. Hierin gaven de Achttien een verantwoording van hun optreden, nadat zij hadden 
besloten terug te treden om ruimte te maken voor kerkleden en kerkelijke vergaderingen. Voor 
elk kerklid werden in dit boekje concrete mogelijkheden voor verdere actie aangewezen. 

127 Wallet, B., (2005, p. 39).
128 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014): “Deze theologen kwamen op initiatief van het Instituut Kerk en Wereld 

regelmatig bijeen in Driebergen. De vergaderingen vonden plaats onder voorzitterschap van ds. F.J. Pop, één van 
de directeuren van het instituut. Zijn secretaresse verzorgde het secretariaat, zodat de schriftelijke neerslag van het 
werk van de ‘Achttien’ in het archief van ‘Kerk en Wereld’ is terecht gekomen.” 

129 ‘Van Kerken tot Kerk’. Aanvaard elkander. (1962, pp. 19-20).
130 Uitspraak van ds. T. Poot op het congres in 1962.
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In 1969 presenteerden de Hervormde Jeugdraad en het Landelijk Centrum voor Gereformeerd 
Jeugdwerk op beide synoden een rapport waarin ook een tienjarenplan werd gepresenteerd om 
te komen tot één kerk.131 Het rapport werd positief ontvangen door de hervormden en na een 
discussie ook door de gereformeerden. Er werd een werkgroep in het leven geroepen die op ba-
sis van het rapport voorstellen zou formuleren. Deze werkgroep kreeg de naam ‘Samen op Weg’. 
Met deze naam was het proces officieel begonnen.132 Aan het einde van deze eerste periode 
worden er twee centrale vragen gesteld: 

“Is de synode bereid te streven naar eenwording met de Hervormde, respectieve-
lijk Gereformeerde Kerk als eerste stap op weg naar totale oecumene?
Is men bereid om kommissies [sic] en organen met gelijksoortige opdracht sa-
men te voegen?”133

2.2.2 De eerste gezamenlijke synodevergaderingen (1973-1986) 

In de periode 1971 t/m 1972 kwam de werkgroep Hervormd-Gereformeerde ‘Samen op Weg’ 
negenmaal bijeen. Het rapport met als titel Samen op Weg werd op 22 februari 1972 behandeld 
in de hervormde synode en op 27 april 1972 in de gereformeerde synode. Beide synoden spraken 
zich uit voor het houden van een gezamenlijke vergadering van synoden. De werkgroep ontving 
opdracht de gezamenlijke vergadering van beide synoden voor te bereiden. De gemeenschap-
pelijke synode of gezamenlijke synode of combisynode – al deze termen komen in de bronnen 
voor – zal worden gevormd door de leden en de adviseurs van de generale synode van de Neder-
landse Hervormde Kerk en door de stemhebbende en adviserende leden van de generale synode 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland, binnen de zittingsduur waarvan de gemeenschap-
pelijke synode samenkomt.
De eerste gezamenlijke synodevergadering – in de notulen wordt er vaak gesproken over combi-
synodes – vond plaats op 15 en 16 juni 1973 in de Lucaskerk te Utrecht. Voor het eerst sinds 1886 
zaten hervormden en gereformeerden weer samen in één synode. Er werd een ontwerpstatuut 
besproken. Doel is:
-  de mogelijkheid tot besluitvorming in een gezamenlijke synode (beide samenstellende delen 

moeten in meerderheid een voorstel accepteren);
- de zorgvuldige en stimulerende begeleiding van de reeds geïntegreerde gemeenten;
- de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor experimenten in de samenwerking;

131 Duurseman, F., & Kruijter, K. de (2014) “De Hervormde Jeugdraad en het Landelijk Centrum voor Gereformeerd 
Jeugdwerk organiseerden gezamenlijk gesprekken tussen jongeren van de beide kerken. In 1969 resulteerde dit in 
vijf gespreksavonden in 45 gemeenten, waaraan 571 jongeren – representatief te achten voor de kerken – die 
meededen. De rapporten over deze avonden uit 38 plaatsen werden samengevat in een nota, die onder de titel 
‘Samen op Weg’ aan de synoden werd aangeboden. In die nota vroegen de jongeren om maatregelen ter 
vernieuwing van het kerkelijk leven en vooral ook om organisatorische eenheid van de beide kerkgenootschappen, 
en wel binnen 10 jaar, dus uiterlijk te realiseren in 1980. De naam die hun voor de verenigde kerk voor ogen stond 
was Protestantse Kerk in Nederland. Wat de jongeren bereikten was een belangrijke stap voorwaarts.”

132 Wallet, B.(2005, pp. 40-43).
133 Ibid.
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-  de coördinatie van grenzen tussen kerkelijke gemeenten/classes en particuliere synoden 
(provinciale kerkvergaderingen);

- de opzet van een gemeenschappelijk secretariaat;
-  de instelling van een commissie voor de gemeenschappelijke synode, welke opdracht krijgt 

om kernen van het belijden opnieuw te formuleren.

Als doel van de gezamenlijke vergaderingen werd gesteld dat men gestalte wilde geven aan het 
in beide kerkgemeenschappen levende verlangen naar landelijke eenheid en het bevorderen van 
die eenheid in getuigenis en dienstbetoon. Verder werd besloten tot de oprichting van een Raad 
van Deputaten, met uit elke kerk vijf leden. Dit orgaan was bevoegd, zonodig in overleg met de 
moderamina van de Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken, werkgroepen in het leven te 
roepen, te weten:
1. Kernen van Belijden; 
2. Kerkordelijke Aangelegenheden (KoA); 
3. Samenwerking Plaatselijk Vlak.134 

Het werk van de werkgroep Kernen van Belijden resulteerde in 1984 in de formulering van de 
Verklaring van Overeenstemming ten aanzien van het samen kerk-zijn. De bespreking van het 
rapport van de werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden leidde tot vervolgopdrachten over de 
vergelijking van de kerkorden. De werkgroep Samenwerking Plaatselijk Vlak legde een concept-
tekst voor een Handreiking ten dienste van de samenwerking van hervormde gemeenten en 
gereformeerde kerken op plaatselijk vlak ter bespreking voor. 

Op 17 en 18 september 1976 wordt de tweede gezamenlijke synodevergadering gehouden. De 
zitting begon met de behandeling van de modellen voor de toekomstige vormgeving van de ge-
zamenlijke kerk die de werkgroep Kernen van Belijden had voorbereid. Uiteindelijk is er geen be-
hoefte aan een nieuw belijdenisgeschrift en wordt er aan de werkgroep een nieuwe opdracht ver-
leend om ecclesiologische vragen te bestuderen in samenhang met het Samen-op-Weg-proces. 
De werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden heeft een vergelijkende studie gemaakt van de 
kerkorden van de gereformeerden en de hervormden en op basis hiervan een nieuw model voor 
de toekomstige vormgeving van de gezamenlijke kerk ontworpen. Het model ging uit van drie 
bestuurslagen, waarbij de verbindingslijn tussen gemeenten en synoden zo kort mogelijk gehou-
den moest worden. De werkgroep kreeg de opdracht een aangepast model voor de toekomstige 
vormgeving van de kerk te ontwerpen – deze modellen werden schetsen genoemd. De werk-
groep Samenwerking Plaatselijk Vlak verkreeg instemming met de opgestelde concepttekst en 
handreiking. De werkgroep baseert haar plannen op een enquête gehouden onder in totaal 1466 
gemeenten (918 hervormd en 501 gereformeerd; 32 al samenwerkende, 15 onbekend). De voor-
zichtige conclusie die getrokken wordt, is dat Samen op Weg een groeiende realiteit is (201 ge-
meenten geven aan dat ze samen dezelfde gebouwen gebruiken, 667 gemeenten geven aan 

134 Ibid., pp. 64-65.
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samen diensten houden en 216 de samenwerking uitgewerkt hebben en beschreven in docu-
menten die gezamenlijk zijn aanvaard).135

De werkgroep kreeg de opdracht om samenwerkingsmodellen voor hervormde gemeenten en 
gereformeerde kerken te ontwikkelen en eensluidende bepalingen/richtlijnen voor de samenwer-
king op plaatselijk vlak. 

Op de combisynode van 1979 werden de resultaten van de opdrachten die aan de verschillende 
werkgroepen waren gegeven, besproken. De nota’s die uit deze synode voortkwamen, werden 
gebundeld en toegezonden aan de kerkenraden om deze te bespreken in de gezamenlijke verga-
deringen. 

Tijdens de combisynode van 17 en 18 november 1982 werd met vele besluiten een basis gelegd 
waarop verder gebouwd kon worden. Als strategie van het groeiproces werd voorgesteld dat de 
beide kerken in 1986, honderd jaar na de Doleantie en honderdvijftig jaar na de Afscheiding, uit 
zouden spreken zich te bevinden in staat van hereniging. Vanuit de hervormde synode kwam 
gelijk protest op deze termijnplanning. Men gaf aan een nauwere federatieve samenwerking te 
verkiezen boven hereniging. Er volgde een woordenwisseling, aangezien deze vraag al eerder 
aan de orde was geweest en de hervormde synode toen had ingestemd met de uitgestippelde 
koers. De koers werd uiteindelijk met een meerderheid van stemmen ondersteund. 

De werkgroep Kernen van Belijden kwam met een rapport waarin concreter werd verwoord wat 
de kerken met elkaar verbond. De synode stemde hiermee in en verleende de opdracht om een 
afrondend stuk te schrijven dat inspireerde en samenbindend kon werken. 
Ook andere werkgroepen komen aan bod. Een nieuwe werkgroep, de werkgroep Organisatie en 
Financiën, leverde een eerste inbreng over ‘beheersvormen’ die bij de hervormden en gerefor-
meerden anders geregeld waren. Een ander voorstel dat aangenomen werd, was om te komen 
tot een Raad van Beheer, waarin de federatieve gemeenten konden samenwerken.136 

Tussen 1982 en 1984 komt er publiciteit op gang van voor- en tegenstanders van het Samen-op-
Weg-proces en de voorgestelde planning. Met enige schaamte en schrik heeft de Raad van De-
putaten in één van zijn laatste vergaderingen voor de zomer van 1982 vastgesteld, dat de plaats 
van de jeugd binnen het samengaan van beide kerkgemeenschappen veel te weinig aan de orde 
is gekomen en dat terwijl de jeugd in de voorgeschiedenis van Samen op Weg met name rond 
1969 en volgende jaren, zo’n belangrijke rol heeft gespeeld. De Raad van Deputaten wil in sa-
menwerking met de daarvoor binnen beide kerkgemeenschappen in aanmerking komende orga-
nen, graag gerichte aandacht aan dit onderwerp besteden en vraagt daarvoor van beide synoden 
een opdracht.
De Raad van Deputaten komt verder met een aangepast voorstel om het Samen-op-Weg-proces 
in drie fasen op te bouwen. Dit voorstel werd besproken tijdens de combisynode van 1984. De 
eerste fase van de onderbouw kon in 1986 zijn afgerond en de fase van opbouw in 2003. Vanaf 
2020 zou de afbouw volgen. Deze fasering haalde de druk van de ketel en gaf ook ruimte om 

135 De gezamenlijke synode van 17-18 september 1976.
136 Wallet, B. (2005, pp. 72-74). 
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samen de spelregels voor de gezamenlijke vergaderingen af te spreken. Deze betroffen onder 
andere afspraken over de besluitvorming en vertegenwoordiging. Uiteindelijk kwam men in deze 
synode tot een gezamenlijke Verklaring van Overeenstemming, die verzonden werd naar alle 
kerkenraden.
Ook kwam tijdens deze vergadering het verzoek aan de orde om de Evangelische-Lutherse Kerk 
in het Koninkrijk der Nederlanden door middel van een waarnemerschap deel te laten uitmaken 
van de Raad van Deputaten. De synoden gingen unaniem akkoord met dit waarnemerschap.137 
De behandeling van de voorlopige schets Toekomstige Vormgeving (Schets 1984) door de werk-
groep Toekomstige Vormgeving leidde tot de opdracht aan de Raad van Deputaten om de bezin-
ning over dit onderwerp voort te zetten met als uitgangspunt de hoofdlijnen van de voorlopige 
schets en onder verwerking van wat in de vergadering naar voren was gebracht.138 Onduidelijk 
bleef wat precies de kaders van de opdracht waren. 
Na goedkeuring van de Verklaring van Overeenstemming ten aanzien van het samen kerk zijn 
en de Intentieverklaring door de afzonderlijke synoden, kon verder gewerkt worden aan het raad-
plegingstraject, dat bedoeld was als een consideratieproces van de hervormde en gereformeerde 
kerken. 

Tijdens de synodevergadering van 11 november 1985 besloten de synoden om de lutherse syno-
de uit te nodigen het waarnemerschap in de Raad van Deputaten om te zetten in een participe-
rende betrokkenheid bij het Samen-op-Weg-proces.

2.2.3 In staat van hereniging (1986-1990)

In 1986 volgde de definitieve bevestiging dat de kerken in staat van hereniging zijn. In 1988 werd 
de Remonstrantse Broederschap als waarnemer aan het Samen-op-Weg-proces toegevoegd. Op 
grond van het rapport Participatie Evangelisch-Lutherse Kerk en herziening van het Statuut, gaven 
de synoden verder vorm aan deelname van de lutheranen aan het Samen-op-Weg-proces.139 

Ondertussen waren al meerdere werkgroepen actief om het Samen-op-Weg-proces vorm en in-
houd te geven en er volgden er nog meer:
- Kernen van Belijden (1973); 
- Kerkordelijke Aangelegenheden (KoA) (1973);
- Samenwerking Plaatselijk Vlak (1973); 
- Organisatie en Financiën (1977); 
- Toekomstige Vormgeving (1983, voorafgegaan door de commissie Toekomstmodel); 
- Kerkelijk Gesprek (1990);
- commissie Classicale Herindeling (vanaf 1984);
- werkgroep respectievelijk projectgroep Classicale Vergadering (vanaf 1995).

137 Ibid., pp. 74-80. 
138 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014, pp. 14-18). 
139 Ibid., p. 22. 
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In deze periode ontstaat er een conflict over de koers van de kerk en de visie op de toekomst. De 
achtergrond van dit conflict spitst zich toe op de uitwerking van de zogenoemde schetsenstrate-
gie. De voorlopige schetsen bestaan uit twee delen: kerkordelijke uitgangspunten en organisato-
rische hoofdlijnen. Het is een ontwikkelmodel waarin langzamerhand duidelijk wordt wat de in-
houd van het model voor de toekomstige kerk zal worden. Dit ontwikkelmodel botst volgens de 
hervormde commissie van kerkrechtdeskundigen met een ontwerpmodel gebaseerd op kerk-
recht.

De gezamenlijke synoden besloten om de Schets 1986 tijdens een reeks van bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van werkgroepen, organen en deputaatschappen te bespreken. Over de uit-
komsten van deze gesprekken zou dan in 1988 gerapporteerd worden via een hernieuwde uit-
gave van de schets (Schets 1988). Tevens ontving de Raad van Deputaten opdracht om tijdens de 
discussieronde over de Schets 1986 een ontwerp op te stellen voor een werkorde, die zou kun-
nen dienen als basis en aanzet voor een nieuwe kerkorde. 
Aan hervormde kant groeide intussen twijfel over de ingeslagen koers met de Schets 1988 en 
vooral met het voorstel van de werkgroep Werkorde. Het moderamen van de hervormde synode 
vroeg advies aan zijn commissie van kerkrechtdeskundigen. Op 12 april 1989 werd dit advies 
meegedeeld aan het gereformeerde moderamen en de Raad van Deputaten Samen op Weg. In 
de desbetreffende brief werden tegen het voorstel van de werkgroep Werkorde twee hoofdbezwa-
ren naar voren gebracht: 
1.  De invulling van het aanvankelijke blanco statuut voor toekomstige vormgeving van de ge-

zamenlijke kerk zou de gewenste eenheid in de bepalingen van de kerkorde tekortdoen. 
2.  De verschillende werkingssferen van het statuut per onderwerp of per regeling (de bepalin-

gen zouden in bepaalde gevallen alleen kunnen gelden voor gemeenten die dat wensten) 
zouden verwarring veroorzaken. 

De werkgroep Toekomstige Vormgeving komt tegenover de hervormden te staan.140 De werk-
groep Toekomstige Vormgeving ging uit van schetsen141 en een kerkorde met een beperkt aantal 
bepalingen die gaandeweg – groeiend – invulling kon krijgen, en daar waren de hervormden het 
niet mee eens. Ook de vormen van afvaardiging en verdeling van bevoegdheden gaven verschil 
van mening. Uiteindelijk kwamen de hervormden en gereformeerden lijnrecht tegenover elkaar 
te staan en stapte de werkgroep Toekomstige Vormgeving op. 

140 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014): “De meest verstrekkende motie kwam van ouderling-kerkvoogd mevrouw 
C.W.J. van den Brom-Borgers, die van mening was dat de ‘Schets 1988’ teveel afweek van de eerdere schetsen uit 
’84 en ’86. Zij stelde voor om af te stappen van deze lijn en uitgaande van de hervormde kerkorde een schets te 
schrijven over de structuur van de toekomstige kerk.”

141 Ibid. “Verder besloten de synoden om de ‘Schets 1986’ in bespreking te geven in een reeks van bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van werkgroepen, organen en deputaatschappen en over de uitkomsten van deze gesprekken 
in 1988 te rapporteren in een hernieuwde uitgave van de schets (‘Schets 1988’). Tevens ontving de Raad van 
Deputaten opdracht om tijdens de discussieronde over de ‘Schets 1986’ een ontwerp te doen opstellen voor een 
‘werkorde’, die zou kunnen dienen als basis en aanzet voor een nieuwe kerkorde.”
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2.2.4 Op weg naar de verdere vormgeving (1990-1998) 

Op 25 oktober 1990 besloten de gezamenlijke synoden (die voor het eerst uit drie synoden was 
samengesteld) dat er een werkgroep142 moest komen met de opdracht een samenhangend geheel 
van grondleggende bepalingen te ontwerpen voor het gezamenlijk kerk-zijn van de verenigde 
kerken. De Commissie Structuurvragen NHK/GKN/ELK, ingesteld in 1987, had in opdracht van 
de daarvoor in de drie kerken aangewezen organen voorstellen ontwikkeld voor het verdere struc-
tureringsproces van de bovenplaatselijke organisatie van de Samen-op-Weg-kerken. 

Op 4 februari 1991 kwamen vijf hervormden, vijf gereformeerden en drie lutheranen bijeen voor 
een eerste vergadering van de werkgroep Kerkorde. Nadat het ontwerp van de kerkorde eerst 
was voorbesproken met vijftien personen uit de breedte van de kerk, werd deze op de triosynode 
van 1992 behandeld. Gespreksonderwerp tijdens deze synode was de naamgeving en de beteke-
nis van het openbaar belijden. De synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK) sprak waarde-
ring uit voor het ontwerp. Zorg lag bij het behoud van de lutherse identiteit en de naamgeving. 
De generale synode van de hervormde kerk profileerde zich kritisch. Vanuit de rechtervleugel 
kwam kritiek over de toon en inhoud die ‘meer moderniteit dan reformatie’ weerspiegelde en de 
linkerzijde vond dat er nog te weinig aansluiting was op de huidige cultuur. 

Op de triosynode van 4-6 oktober 1993 en op die van 12-13 november 1993 werd de eerste lezing 
van de kerkorde afgerond. De discussie hierover verliep moeizaam. Er ontstond een lange en 
verwarrende discussie over de naamgeving van de gezamenlijke kerken. De architectuur van de 
kerkorde bleef in stand. De problemen staken echter dieper. Het ging over verschillen in het 
verstaan van de heilige Schrift, het omgaan met de belijdenis en de daardoor gestempelde 
vroomheid, de visie op de kerk en het spreken over verbond en verkiezing.143 

In 1995 ontstond er ophef over een telefonische enquête. Uit deze enquête, afgenomen bij ver-
schillende hervormde classicale vergaderingen, zou blijken dat van de 73 classicale vergaderin-
gen er 39 voor de fusie (samengaan in één kerk) waren; 34 vonden een federatie ver genoeg 
gaan, en voor 6 was zelfs dat een brug te ver. De geruchtenstroom dat Samen op Weg stag-
neerde, zwol aan. In deze sfeer vergaderde de hervormde synode. Er waren 26 synodeleden die 
vroegen om een adempauze en de ordinanties niet te agenderen voor mei, zoals was afgespro-
ken met de triosynode. Verder meenden deze synodeleden dat op grond van de hervormde 
kerkorde de eenwording niet mogelijk was en stelden zij een federatief groeimodel voor. Door 
inbreng van de werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden, die met richtinggevende adviezen 
kwam inzake de gerezen problemen, werd met een krappe meerderheid van stemmen (36 tegen 
32) continuering van de koers aanvaard. De moderamina rapporteerden op 5 september 1995 

142 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014): “De werkgroep werd door de moderamina als volgt samengesteld: de 
hervormde leden ds. P. van den Heuvel, dr. G.G. de Kruijf, dr. J. Muis, ds. B. Wallet (voorzitter) en mw. mr. T.M. 
Willemze, de gereformeerde leden drs. L.C. van Drimmelen (secretaris), mw. drs. M.M. Meerburg, ds. E. Overeem, 
drs. K.A. Schippers en prof. dr. H.B. Weijland en de lutherse leden prof. dr. J.P. Boendermaker, prof. dr. S.E. Hof en 
dr. C.F.G.E. Hallewas. In de volgende jaren kwamen er enkele wijzigingen in de samenstelling.

143 Wallet, B. (2005, pp. 141-145). 
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over de voortgang van Samen op Weg. Het rapport begon met een korte schets over de stand 
van zaken: 

“In het voorjaar van 1995 is binnen de Nederlandse Hervormde Kerk onrust ont-
staan over de voortgang van het verenigingsproces van de drie Samen-op-Weg-
kerken. Daarbij speelt enerzijds de vrees dat de vereniging van de Samen-op-Weg-
kerken zich sluipenderwijs voltrekt via samenvoeging van de arbeidsorganisaties 
en anderzijds de vrees dat het proces te veel van bovenaf wordt opgelegd. Ook in 
de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland leven 
–  zij het in mindere mate  – uiteenlopende opinies over de voortgang van het 
 Samen-op-Weg-proces.”144 

De synoden besloten het rapport van de moderamina te aanvaarden als een tussentijdse rap-
portage, het rapport nader uit te werken, de stuurgroep projectorganisatie Samen op Weg op te 
dragen aan de gezamenlijke vergadering van januari 1996 te rapporteren. De Raad van Deputa-
ten Samen op Weg moest inventariseren welke knelpunten bij gefedereerde gemeenten om een 
oplossing vroegen, ook daarover in januari 1996 te rapporteren en daarbij aan te geven welke 
knelpunten op korte termijn zouden kunnen worden opgelost en welke niet. De synoden beslo-
ten het proces voort te zetten in de richting van vereniging van de drie kerken volgens een stap-
penplan. Naar aanleiding van de nota van de Raad van Deputaten over de knelpunten besloten 
de synoden de Raad op te dragen deze gemeenten/kerken met voorlichting en advies terzijde te 
staan bij hun streven naar voortgang van het Samen-op-Weg-proces. Tijdens de triosynode wer-
den het stappenplan van de kerkorde, de notitie over de behandeling van de ordinanties, een 
nota over het oplossen van knelpunten voor gefedereerde gemeenten en twee rapporten over de 
toekomstige structuur van de bovenplaatselijke arbeidsorganisatie van de kerken besproken. 
Tijdens de bespreking van het rapport Visie en missie voor de arbeidsorganisatie van de ‘Verenigde 
Protestantse Kerk in Nederland’ van het dagelijks bestuur bleek dat de synoden beducht waren dat 
er te veel zou worden vastgelegd. Het dagelijks bestuur kwam daarna tot de conclusie dat het 
beter was om over de strategische visie geen besluit te nemen en het traject van samenvoeging 
van de arbeidsorganisaties in openheid verder af te leggen. Het dagelijks bestuur ontving de 
opdracht om een instructie voor de algemeen directeur vast te stellen. Ook stemden de synoden 
in met ophoging van het formatieplafond tot een totaal van 320 fte.145 Tijdens de gezamenlijke 
synodevergadering van november 1996 had de synode al ingestemd met een formatieplafond 
voor de gezamenlijke arbeidsorganisatie van 309,6 fte. Dit plafond moest worden opgehoogd 
vanwege de aanstelling van een derde rector voor het seminarium Hydepark en de uitbreiding 
voor werkbegeleiding predikanten (samen 1,5 fte) en vanwege de incorporatie van het Landelijk 
Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk (LCGJ) met 8,9 fte. 

In 1997 besloot de gezamenlijke vergadering het op kleine punten bijgestelde ontwerp voor de 
kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland ter behandeling en ter voorlopige 
vaststelling in tweede lezing voor te leggen aan de afzonderlijke synoden. De vergadering boog 

144 Ibid.
145 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014, pp. 33-34). 
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zich over de voorstellen van de projectorganisatie. De meeste zorg betrof de exploitatiekosten 
van het nieuwe dienstencentrum. Ook waren tegengeluiden te horen over het vermeende centra-
lisme van de landelijke top. Het besluitvoorstel werd uiteindelijk aangenomen. In mei 1997 werd 
de eerste overdracht van de werkzaamheden van de projectorganisatie besproken en in novem-
ber kwam daarop een vervolg. De eindrapportage was verdeeld over vijf rapporten. Het eerste 
rapport ging over algemene zaken die de topstructuur betroffen. Vervolgens kwamen er drie 
rapporten over de generale raden waarin al het landelijk werk werd ondergebracht. Ten slotte was 
er een notitie over het regionale dienstencentrum. Toen in mei 1997 zichtbaar werd hoe de orga-
nisatie vorm ging krijgen, besloot de gezamenlijke vergadering een basisovereenkomst te teke-
nen van de arbeidsorganisatie per 1 januari 1998.146

2.2.5 Op weg naar de vereniging (1998-2003/2004) 

In deze periode werd de gezamenlijke arbeidsorganisatie verder opgebouwd. De gezamenlijke 
synode nam in april 1998 – op de naam na – in tweede lezing de kerkorde aan. De voorlopige 
naam die werd vastgesteld, luidde: Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. In oktober 1999 
werd het Landelijk Dienstencentrum te Utrecht in gebruik genomen. Het personeel van de drie 
kerken verhuisde van de verschillende kantoorgebouwen in het land naar de centrale locatie. De 
officiële opening van het gebouw door koningin Beatrix vond plaats op 1 december 1999. De ge-
zamenlijke synoden stemden in met het rapport Het nieuwe triomoderamen, dat wil zeggen met 
de integratie van het dagelijks bestuur in het triomoderamen per 1 juni 2000 (zie hieronder).

Figuur 2.1. Samenwerking in de Triosynode per 1 juni 2000.

146 Wallet, B. (2005, pp. 158-159).
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In 2001 werden de ordinanties besproken. Er werd in groepen gewerkt om haalbaar en doelge-
richt alle teksten te kunnen behandelen. Het punt rond de inzegening van een huwelijk riep 
problemen en emoties op. Een gezamenlijke commissie, ingesteld om zich te bezinnen op de 
principiële vragen inzake huwelijk en andere relatievormen, had zich beperkt tot een bespreking 
en rapportage over de vraag of een artikel over het huwelijk en/of andere relatievormen in de 
kerkorde van de verenigde kerk thuishoort. De commissie kwam op kerkordelijke gronden tot de 
conclusie dat het niet nodig was om een apart artikel over het huwelijk in de kerkorde op te ne-
men. Over relatievormen zou geschreven moeten worden in het kader van het artikel over de 
eredienst, waarin reeds aandacht is gegeven aan ‘trouwdiensten’. De lutheranen waren tegen het 
woord inzegening en de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk was tegen het feit dat 
er in één artikel ook gesproken werd over andere verbintenissen. Uiteindelijk werd een pragma-
tische oplossing gekozen en zijn er twee artikelen gemaakt, één voor het huwelijk en één voor 
andere verbintenissen.147

De gezamenlijke synoden aanvaardden de rapportage voor de ombuigingsoperatie van de bo-
venplaatselijke arbeidsorganisatie. De synoden benoemden een voorlopig bestuur, dat met in-
gang van 1 mei 2001 tot uiterlijk eind 2002 als zodanig zou functioneren. 

In 2002 werden andere ordinanties besproken, onder andere ordinanties betreffende de nieuwe 
structuur van de arbeidsorganisatie, vermogensrechtelijke aangelegenheden en de opleiding en 
vorming van predikanten. Het rapport Jezus Christus, onze Heer en Verlosser van de Generale Raad 
voor Kerkopbouw, Theologie en Opleiding werd aanvaard als synodaal geschrift, met de vol-
gende overwegingen: a) dat het geschrift het belijden van de kerk dat Jezus Christus de Heer en 
Verlosser van de wereld is, op actuele wijze verwoordt in de lijn van artikel I,8 van de ontwerp-
kerkorde; en b) dat het geschrift op evenwichtige wijze luistert naar het belijden van de kerken 
en ingaat op de vragen die in deze tijd worden gesteld bij het geloof in Jezus Christus, en daar-
mee een belangrijke en richtinggevende bijdrage levert aan de voortgaande bezinning op het 
belijden van de Samen-op-Weg-kerken. Het rapport Uniforme quotisatieregelingen en Solidariteits-
kas NHK/GKN/ELK werd aanvaard. Besloten werd dat per 1 januari 2004, na verwerking van de 
jaarrekeningen 2001, een kerkrentmeesterlijke quotumregeling zou worden ingevoerd, die uni-
form zou worden toegepast in de drie aan het Samen-op-Weg-proces deelnemende kerken. In 
november 2003 stemde de vergadering vervolgens in met: 
-  de Associatieovereenkomst tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelisch- 

altreformierte Kirche in Niedersachsen; 
-  de instructie voor de Commissie voor het onderhouden van contact met de Vrije Universi-

teit, ingesteld volgens het besluit van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, d.d. 23 mei 2003; 

-  de definitieve redactie van artikel 10 van de Generale Regeling voor de predikantstraktementen; 
-  het rapport Kerntaken van de dienstenorganisatie in het licht van het Profiel van de Protes-

tantse Kerk in Nederland, voor de periode 2004-2008.148 

147 Ibid., pp. 206-207.
148 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014, p. 46).
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In 2003 hield de triosynode zich bezig met de tekst van de ordinanties, de overgangsbepalingen en 
de generale regelingen. Er werden nog laatste aanpassingen gedaan en daarmee was de tekst van 
de kerkorde van de verenigde kerk compleet. Zo lag de weg open naar de agendering van het 
concept-verenigingsbesluit. Hiertoe werd een gezamenlijke verklaring opgesteld. Op 12 december 
2003 vond in alle afzonderlijke synoden een stemming plaats over de vereniging en hereniging van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch- 
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. In de Jacobikerk in Utrecht kwam de hervormde 
synode bijeen. Via een ordevoorstel werd getracht de besluitvorming te voorkomen. Dit voorstel 
werd niet aanvaard. Er moest een tweederde meerderheid zijn om – aansluitend aan de vergade-
ring in de gezamenlijke dienst – de verklaring te ondertekenen. Doordat twee leden van de synode 
van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk vóór stemden, werd de tweederde meer-
derheid behaald. Bij de andere synodes was de stemming minder gespannen; deze stemden met 
het voorstel in. Na deze stemming (om 16.45 uur) begonnen de klokken van de Klaaskerk te luiden 
en even later luidden ook de klokken van de Jacobikerk en de Domkerk. In een gebedsdienst om 
20.00 uur in de Domkerk werd onder aanwezigheid van Hare Majesteit de koningin de verklaring 
tot eenwording getekend. Op 1 mei 2004 werd de vereniging officieel beklonken. 

2.3  Ankerplaatsen 

Samen op Weg, zoals hierboven geschetst, uitmondend in het ontstaan van de Protestantse 
Kerk in Nederland in 2004, is een fusieproces. Bij de start van het Samen-op-Weg-proces klinkt 
de oproep dat eerst twee, later drie protestantse kerken fuseren. De Protestantse Kerk in Neder-
land is dus een ‘historisch’ samengestelde organisatie, met verschillende ankerplaatsen en her-
inneringsdocumenten die werden samengevoegd. Al vanaf de Reformatie kent de protestantse 
kerk, geënt op de middeleeuwse kerkelijke organisatiestructuur, een publieke kerk met een open-
baar ambt. De kerk is ook een plek waar de eigen persoonlijke historie wordt beleefd, bijvoor-
beeld doordat je er gedoopt of getrouwd bent.

“Men is kerk in een specifieke, lokale, geografisch bepaalde context. Tegelijkertijd 
maakt men deel uit van het universele, katholieke, levende lichaam van Christus.”149 

Herinneren en herinneringsdocumenten vinden hun oorsprong in de kerken die zijn voortgeko-
men uit de Reformatie. In de loop der eeuwen zijn er ankerplekken en keuzes over de inrichting 
en prioriteit van herinneringsdocumenten gemaakt. Deze keuzes hebben invloed op het herin-
neren van de nazaten van de Reformatie, personen kerkend in drie verschillende denominaties 
die elk een eigen herinneringscultuur ontwikkelden. De verhaallijnen van de onderscheiden ker-
ken samen vormen het verhaal over ‘het huis van God’, de kerk in Nederland na de Reformatie, 
bewoond door de familietakken van de protestanten. 
Tijdens Samen op Weg wordt regelmatig stilgestaan bij de historische achtergrond van het fusie-
proces. Het onderstaande overzicht brengt die achtergrond in beeld.

149 Brouwer, R., et al (2007, p. 144).
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Figuur 2.2. Overzicht kerkelijke stromingen (Wallet, B., 1997). 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Nederlandse Hervormde Kerk (die gereformeerd ge-
noemd werd) samen met de lutheranen de ‘oudste herinneringsdocumenten en fysieke anker-
plaatsen’ heeft. Aan hervormde zijde is echter te zien dat er intern meerdere stemmen zijn. In de 
gewone volksmond wordt alles wat ‘gereformeerd’ is op één hoop gegooid, maar dit is volstrekt 
niet mogelijk. Er zijn grote verschillen in opvattingen over het meest belangrijke herinneringsdo-
cument, namelijk de Bijbel, en over het Schriftgezag van de Bijbel (= het al dan niet letterlijk in-
terpreteren van de Bijbel). 

2.4  Verleden en heden

 Hierboven is de geschiedenis beschreven die de achtergrond van Samen op Weg en de chrono-
logie ervan verhaalt. Dit is echter geen exacte weergave van hoe individuen of groepen die ge-
schiedenis beleefd hebben. Er kan daarom onderscheid gemaakt worden tussen ‘de feiten van 
de geschiedenis’ en ‘bewoonde herinnering’. Of, zoals Frijhoff (2009) zegt:

“Een historicus die alleen history geldig acht, begrijpt niet hoe de samenleving 
functioneert; maar wie uitsluitend op de koers van memory vaart, mist het pro-
ces dat memory structuur geeft en dreigt een verkeerde afslag te nemen.”150

150 Frijhoff, W. (2009, p. 12).
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Er is discussie tussen vertegenwoordigers van onderzoekstradities uit het veld van de historici 
enerzijds en sociale wetenschappen anderzijds. Over en weer is er kritiek op de wijze waarop de 
verschillende onderzoekstradities omgaan met de culturele representatie van het verleden in 
uitingen over ‘de geschiedenis’ (history) en ‘getuigen van het verleden’ (memory). Om de ver-
schillende tradities iets meer kleur te geven volgt hieronder een verhaal uit de zeventiende-
eeuwse moppenbundel van de Haagse advocaat Aernout van Overbeke (1632-1674):

De scène speelt in af in een trekschuit, een besloten plek waar mensen op elkaar zijn 

aangewezen en de verhoudingen traditioneel op scherp komen te staan. Een jezuïet uit de 

Zuidelijke Nederlanden wordt er aangesproken door een gereformeerde kleermaker uit 

Dordrecht die graag theologisch wil debatteren. In orde, zegt de jezuïet, maar dan wel 

vanuit de Bijbel. Geen probleem, aldus de kleermaker: die heb ik zesmaal van begin tot 

eind gelezen en ken ik uit mijn hoofd. 

Waarop de jezuïet hem een typisch jezuïtische casus voorlegt: 

-  In Openbaring 10 komt een grote engel voor die zijn rechtervoet op de zee en zijn 

linkervoet op de aarde zet (Openb. 10:2): hoeveel ellen zou u als kleermaker nodig 

hebben om een broek voor hem te maken?151

Tekstbox 2.1  Memory en history in een zeventiende-eeuwse mop.

De mop mag symptomatisch heten voor twee verschillende manieren van omgaan met herinne-
ring: de repeterende op basis van ‘feiten’ van de Bijbelse geschiedenis van de kleermaker die het 
geheugen activeert om waarheden te citeren, en de interpreterende van de jezuïet.152 Erll (2008) 
geeft net als Assmann (2012) aan dat zij de tegenstelling tussen een meer letterlijke opvatting van 
de geschiedenis (history) en een interpreterende opvatting (memory) niet vruchtbaar vindt: 

“Studies on ‘history vs. memory’ are usually loaded with emotionally charged 
binary oppositions: good vs. bad, organic vs. artificial, living vs. dead, from below 
vs. from above, Selective and meaningful memory vs. the unintelligible totality of 
historical events? . . . Witnesses of the past vs. academic historians? The whole 
question of ‘history and/or/as memory’ is simply not a very fruitful approach to 
cultural representations of the past.”153

De onderzoekstradities verschillen inderdaad, maar de twee perspectieven van history en 
 memory moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Ze kunnen dienstbaar aan elkaar zijn. En 
zelfs meer dan dat, Erll geeft aan dat het een uitdaging is om een overzicht te geven van verschil-
lende tradities en te zorgen voor een natuurlijk uitwisseling. 154

151 Ibid., p. 14.
152 Ibid.
153 Erll, A. (2008, p. 6) In de literatuur komt dit punt ook terug bij Erll als zij de tegenstelling bespreekt die veelal 

gemaakt wordt tussen getuigen van het verleden versus academische historici.
154 Erll, A. (2008, p. 1). 



62

Het naast elkaar zetten van verschillende tradities van herinneringsstudies is bijvoorbeeld zicht-
baar bij Assmann in haar boek Erinnerungsräume. Formen und Wandel des kulturellen Gedächtnis-
ses.155 Zij geeft hierin aan dat de geschiedenis op basis van onafhankelijke bronnen geschreven 
kan worden. Er is echter altijd sprake van een filter, een wijze van weergeven. 
De geschiedenis hoeft geen exacte weergave te zijn van hoe individuen of groepen die geschie-
denis beleefd hebben. Door te laten zien dat de geschiedenis ook herleefd kan worden via de 
mensen die haar destijds vormgaven, voegt Assmann de afhankelijke bron toe in de vorm van 
de subjectieve articulatie van de individuele mens. Zij gebruikt voor deze verschillende vormen 
van geschiedschrijving de begrippen bewohntes Gedächtnis en unbewohntes Gedächtnis, die ik 
heb vertaald als ‘bewoonde herinnering’ en ‘onbewoonde herinnering’. In het onderstaande ta-
bel licht ik de begrippen en hun kenmerken toe:156 

Bewoonde herinnering Onbewoonde herinnering

Is verbonden met een persoon, een groep, een 
institutie.

Is niet verbonden met een persoon, een groep, een 
institutie.

Vervult een brugfunctie tussen verleden, heden en 
toekomst.

Scheidt verleden radicaal van heden en toekomst.

Is selectief. Alles doet ertoe.

Bemiddelt waarden die deel uitmaken van een 
identiteit, zoals een religieuze overtuiging.

Stelt vast wat ‘waarheid’ is. 

Tabel 2.2. Bewoonde en onbewoonde herinnering.

Aan de ene kant bestaat geschiedenis dus uit de feiten, het verleden waar we niet langer een 
organische relatie mee hebben. Het is verleden tijd (history). Aan de andere kant is geschiedenis 
verbonden met een persoon, een groep herinneringsdragers (memory) en heeft ze een brugfunc-
tie tussen heden en verleden. Het verleden, heden en de toekomst zijn wel van elkaar te onder-
scheiden, maar niet van elkaar te scheiden. 

Met betrekking tot Samen op Weg hebben de drie fusiepartners een eigen gevormde geschiede-
nis met eigen specifieke herinneringsdragers. Er is sprake van een specifieke eigen identiteit, 
missie, symbolen en rituelen.157 In een missionaire organisatie is er volgens sociaal wetenschap-
per Mintzberg (1984) sprake van een ideële binding van leden aan de eigen organisatie.158

Het belangrijkste coördinatiemechanisme is standaardisatie van normen en opvattingen, waar-
door de missionaire organisatie tevens bureaucratische structuurtrekken krijgt. Etzioni (1961) 
noemt de kerk daarom een normatieve complexe organisatie.159

155 Assmann, A. (1999, p. 265): “Aktuelle Affekte, Motivationen, Intentionen sind die Wächter über Erinnern und 
Vergessen.”

156 Assmann, A. (2009, p. 133).
157 Jong, G. de (2008, pp. 55, 68).
158 Mintzberg, H. (1984, pp. 367-377).
159 Seters, P. van (2009, pp. 5-6) In: Kritisch denkerlexicon van Achterhuis, H. betreffende de biografie van Amitai 

Etzioni. “In de eerste plaats is er het onderscheid tussen drie verschillende soorten macht die organisaties, van 
bovenaf, kunnen aanwenden om hun leden te controleren: het gebruik van dwang of de dreiging daarmee, de 
toewijzing van materiële beloningen en de manipulatie van normatieve waarden. In de tweede plaats is er het 
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Kenmerkend voor een normatieve organisatie is onder meer het feit dat individuen niet van het 
ene op het andere moment zullen kiezen voor exit. Ze zijn emotioneel te veel gebonden aan 
‘hun’ organisatie en/of aan ‘hun’ mensen en ‘hun’ herinneringscultuur. Er is sprake van loyalty 
(wat Etzioni involvement noemt en wat Bowlby (1982) omschrijft als attachment).160

 

Vanuit theologisch perspectief is sprake van één congregatio fidelium, of zoals in de Kerkorde staat: 

“Als gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christe-
lijke Kerk, is de kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwer-
king met andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen. De kerk 
neemt deel aan en stimuleert de oecumenische arbeid in Nederland en in de 
wereld. Zij zoekt en onderhoudt nauwere betrekkingen met kerken waarmee zij 
door bijzondere banden van belijdenis of van geschiedenis verbonden is. Zij 
zoekt vereniging met de kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in 
geloof en kerkorde.”161

 
Maar aan de andere kant heeft de kerk een geschiedenis en is de kerk in haar wezen en opdracht 
een vrije gemeenschap van vrije gelovigen. Er is dus een spanning tussen eenheid en vrijheid, 
afhankelijk van de inhoudelijke en culturele dispositie162  van de herinneringsdrager. Bij een cul-
tuurvraagstuk gaat het over de vraag hoe de herinneringscultuur zich verhoudt tot verandering. 
Tradities en overtuigingen worden overgedragen van de ene generatie op de andere en deze 
tradities vormen ervaringen in het collectief geheugen. Persoonlijke verhalen over ‘pijn van kerk-
scheuring’ maken deel uit van zowel het individueel als het collectief geheugen. In de kerkge-
schiedenis is zichtbaar dat afsplitsing en kerkscheuring en de gevolgen daarvan voor individuen 
diep verankerd zijn in het verleden, maar nog altijd zichtbaar kunnen zijn in gedrag, emoties en 
overtuigingen in het heden. Het is, met andere woorden: ‘bewoonde herinnering’. Daarom is 
een radicale scheiding tussen verleden en heden niet aan de orde.163

onderscheid tussen drie verschillende soorten betrokkenheid die leden, van onderop, kunnen hebben bij hun 
organisaties: gevoelens van vijandigheid of vervreemding, berekening of afweging van eigen voor- en nadeel, en 
morele betrokkenheid. De centrale vraag is dan hoe organisaties erin slagen om dat wat zij willen en nodig hebben 
af te stemmen op waar hun leden de voorkeur aan geven. Dit wordt door Etzioni aangeduid met het lastig 
vertaalbare begrip compliance: de combinatie van machtsuitoefening binnen een organisatie met de betrokkenheid 
van de leden bij die organisatie. Etzioni stelt echter dat er in de praktijk in het algemeen slechts drie congruente 
typen voorkomen: dwangorganisaties (dwang gecombineerd met vijandigheid/vervreemding, zoals in gevangenis-
sen, concentratiekampen en psychiatrische inrichtingen), utilitaire organisaties (materiële beloning gecombineerd 
met berekening, zoals in bedrijven) en normatieve organisaties (symbolische macht gecombineerd met morele 
betrokkenheid, zoals in kerken en vrijwillige organisaties). Bij deze drie typen van organisatie bestaat er een 
natuurlijke verwantschap tussen machtsuitoefening en betrokkenheid.”

160 Bretherton, I., in: Developmental Psychology (1992, 28, 759-775).
161  zie Artikel XVI, Kerkorde 2004.
162 Begrip uit de veldtheorie van de Franse (cultuur) socioloog Pierre Bourdieu.‘Habitus’ verwijst naar een systeem van 

disposities, d.w.z. door socialisatie bereikte schema’s die onze waarneming en ons gedrag dermate sturen dat ze 
als ‘spontaan’ en ‘vanzelfsprekend’ worden ervaren en dat hun beperkende normerende invloed door de 
betrokkenen zelf niet langer wordt herkend. P. Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip (1989).

163 Assmann, A. (2009): “In der kleinen Wir-Gruppe der Familie oder dem Freundeskreis wie in der großen Wir Gruppe 
der Nation festigen sich Erinnerungen durch ihren emotionalen Gehalt. Erinnert wird, was als auffällig wahrgenom-
men wurde, was einen tiefen Eindruck gemacht hat, was als bedeutsam erfahren wurde. Emotionen sind die 
Aufmerksamkeitsverstärker, die auch zur Stabilisierung der Erinnerung beitragen. Emotionen sind die 
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2.4.1 Herinneringscultuur

Herinneringscultuur is een bron voor conflict.164 Rond herinneringscultuur zijn niet alleen intellectu-
ele gevechten gevoerd, maar in een nog niet eens zo ver verleden, hele oorlogen. Blijkbaar is een 
herinneringscultuur relevant en raakt zij mensen in hun existentie. Herinneringscultuur is volgens 
sommigen op te vatten als een ‘overkoepelend begrip dat alle denkbare vormen van bewuste herin-
nering aan historische gebeurtenissen, personen en processen omvat’.165 Deze omschrijving is 
breed en heeft betrekking op ‘alle representatiewijzen van het verleden’, het geschiedwetenschap-
pelijke ‘discours’ en de ‘private’ herinneringen. Zoals betoogd in hoofdstuk 1 is er voor gekozen om 
herinneringscultuur te begrenzen (zie ook organisatiecultuur) omdat we herinneren of vergeten, 
afhankelijk van de sociale groepen waarin we verkeren.166 Herinneren vindt plaats aan de hand van 
gemeenschappelijke referentiepunten die vanuit gedeelde feiten en opvattingen worden geconstru-
eerd: de herinneringscultuur. Een voorbeeld hiervan met betrekking tot Samen op Weg: 

“Op een vergadering, waar het onder meer ook ging over ‘Samen op Weg’ werd 
ik dringend gevraagd voor een gesprek. Een vrouw vertelde me toen haar levens-
verhaal. Haar vader was uit een gereformeerd gezin en hervormd geworden, zo-
als men dat pleegt te noemen. De familie van haar vader had hem dat niet in 
dank afgenomen, niet maar na de overstap, maar zijn hele verdere leven. Hij 
werd vaak minderwaardig behandeld, hij was ‘maar’ hervormd. Dat had op deze 
vrouw – die enige staaltjes daarvan vertelde – zo’n onuitwisbare indruk gemaakt, 
dat ze nu tegen me zei: ‘U had het zo over dat Samen op Weg, maar als het tot 
hereniging komt ga ik niet mee, want dat,’ – zei ze onder tranen – ‘kan ik mijn 
vader niet aandoen.’ Haar vader was inmiddels overleden. Haar vraag was nu, 
hoe ik daarover dacht. Het antwoord dat ik gaf bewaar ik nog even, maar ik geef 
dit verhaal, om het levensgrote probleem, dat er ook is voor u, te laten leven. 
Vermenigvuldig dit verhaal met 100.000 en u hebt enige kijk op de niet-theologi-
sche factoren, die hereniging in de weg staan.”167

Bovenstaand fragment maakt zichtbaar dat een individuele herinnering – publiek besproken – 
verbonden wordt met ervaringen die hier geduid worden als de niet-theologische factoren. Deze 
individuele herinnering is ingebed in de kerkgeschiedenis, namelijk de splitsing en het uittreden 
van de gereformeerden uit de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Aufmerksamkeitsverstärker, die auch zur Stabilisierung der Erinnerung beitragen. Gemeinsam ist ihnen ebenfalls, 
daß die Erinnerungen, die ausgewählt werden, die Identität der Gruppe stärken, und die Identität der Gruppe die 
Erinnerungen befestigt; mit anderen Worten: das Verhältnis zwischen Erinnerungen und Identität ist zirkular.”

164 Religie en de mist van de geschiedenis: “Hoe behoefte aan herinnering onze cultuur transformeert.” Rede 
gehouden vanwege een gasthoogleraarschap aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen 
op 11 september 2009 door Willem Frijhoff. Zie http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/83170/83170.
pdf. Geraadpleegd januari 2018.

165 Cornelissen, C. (2003, p. 54).
166 Halbwachs, M. (1925, p. 40).
167 Hofland, ds. A.C., tijdens de gezamenlijke synodevergadering op 17-18 oktober 1982.
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Deze individuele herinnering staat niet op zichzelf. In dit voorbeeld zijn de afsplitsing en de ge-
volgen daarvan voor individuen diep verankerd in de ‘bewoonde herinnering’. Deze ervaringen 
worden opgeslagen in het geheugen en vullen het collectief geheugen. Individuele herinnerin-
gen, zoals bovenstaand voorbeeld, kunnen niet ‘overschreven’ worden als het een essentiële 
gebeurtenis betreft die invloed heeft gehad op de directe familie of intieme kring. Essentieel 
hierin is dat er emoties worden geraakt die maken dat de herinnering ‘fixeert’. 

Emoties zijn het gevolg van een respons op ‘relevante gebeurtenissen’. Er is sprake van een rele-
vante gebeurtenis wanneer ‘deze een of meer belangen van het subject raakt’.168  Zoals in het 
voorbeeld de vrouw geraakt is. Hieruit kan worden afgeleid dat emoties het resultaat zijn van ‘de 
wisselwerking tussen de werkelijke of de voorziene gevolgen van een gebeurtenis en de belangen 
van het subject’.169  Relevante gebeurtenissen leiden tot actiebereidheid en de daarmee samen-
hangende emoties zijn belangenbehartigers die iets wat je graag wilt, bevorderen of juist belem-
meren. De emoties die gekarakteriseerd kunnen worden aan de hand van vormen van actiebereid-
heid, worden meestal de ‘elementaire’, ‘primaire’, ‘fundamentele’, of ‘basisemoties’ genoemd.170  

Deze emoties zijn: vreugde, verbazing, woede, vrees, verdriet en walging, ook wel benoemd als 
boos, bang, bedroefd, blij, en varianten daarvan. 171 Een interactie tussen mensen kan ertoe leiden 
dat iemand zich behoedzaam terugtrekt (vluchten) wat als vrees kan worden opgevat; een derge-
lijke interactie kan ook een reactie oproepen om te vechten, wat gepaard gaat met woede. Met 
andere woorden, emoties uiten zich in het handelen en in het reageren op belangwekkende ge-
beurtenissen.172 De intensiteit van een emotie is gerelateerd aan de sterkte van het onderliggende 
belang, of van de gezamenlijke sterkte van de belangen (wanneer meerdere belangen een rol 
spelen). 

Nico Frijda wordt ook wel de ‘emotie-hoogleraar’ genoemd. Op zijn naam staat zestig jaar on-
derzoek naar het begrip ‘emotie’. Kenmerkend voor een emotie, in vergelijking met andere typen 
van gedragsopwekking, is volgens Frijda haar dwingende karakter oftewel de ‘stuurvoorrang’ 
(control precedence) op het gedrag en de informatieverwerking. Het emotieproces breekt in op 
andere cognitieve en lichamelijke processen die gaande zijn.173  Zo stelt hij dat wanneer het be-
reiken van een sterk nagestreefd doel wordt belemmerd, dit een sterkere agressieve reactie ver-
oorzaakt dan wanneer een zwakkere drijfveer wordt tegengewerkt.174  De sterkte van verlangen en 
de sterkte van het belang dragen onafhankelijk van elkaar bij aan de intensiteit van de emotie 
wanneer de bevrediging van het belang wordt belemmerd.175  Als in een fusieproces de belangen 
botsen, is er afhankelijk van wat er op het spel staat, sprake van een weinig of hoog relevante 

168 Frijda, N. (1927-2015) is een van de meest geciteerde Nederlandse psychologen en wordt beschouwd als de 
grondlegger van het onderzoek naar emoties. Zijn in 1986 verschenen boek The Emotions geldt nog steeds als een 
invloedrijk standaardwerk.

169 Frijda, N. (2005, p. 17).
170 Volgens de definitie van William McDougall (1926, pp. 393-418) zijn de elementaire emoties de emoties die 

corresponderen met de elementaire actiedrijfveren (vluchten-beschermen-vechten).
171 Ekman, P., & Friesen, W.V. (1971).
172 Frijda, N. (2005, p. 69).
173 Ibid. p. 472 e.v.
174 Ibid, p. 355.
175 Zie ook: Bolles, R.N. (1975), Atkinson, J.W., & Birch, D. (1978, p. 356).
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gebeurtenis, en de daaraan gekoppelde emotie is dan ook navenant licht of intens. Bij emoties 
ontstaat er een soort gereedheid, actiebereidheid, wat zich uit in het klaarstaan om een bepaald 
doel te bewerkstelligen, ongeacht hoe. Er komt een verlangen op om de situatie te veranderen, 
het doel te bereiken of het obstakel te verwijderen, wat wordt aangeduid met termen als pijn, 
nood, verlangen of afkeer.176 De emotionele ervaring is ‘objectief’ in de zin dat deze eigenschap-
pen bevat die de relatie uitdrukt tot de emotionele beleving, namelijk de waarneming van bij-
voorbeeld het resultaat van iets, of van bedrukkende gebeurtenissen.177

Emoties scheppen ook kansen voor verandering. Op het moment dat je geraakt bent, kan dat je 
aanzetten tot actie. Emoties kunnen het potentieel aanboren om in beweging te komen. Dit 
wordt ook wel stretch genoemd.178 Stretch refereert enerzijds aan de bij mensen en in een orga-
nisatie gevoelde noodzaak en ambitie (actiebereidheid) om te veranderen, anderzijds suggereert 
stretch de ruimte voor creativiteit, invulling en voor mogelijkheden om gaandeweg te leren en 
het eigen potentieel uit te bouwen.179 Dit sluit aan bij wat Vermaak (2009) oprekken noemt. Het 
is zoiets als een elastiekje dat uitgerekt kan worden. De term bounded rationality wijst echter ook 
op grenzen hieraan. Deze term duidt op het beperkte vermogen van mensen om ‘vreemde’ en 
niet-herkenbare informatie te verwerken.180 Het uitrekken in het eerdere beeld van het elastiekje 
heeft dus zijn grenzen, het kan knappen. Zijn de verschillen groot en ontstaat er verschil van 
inzicht, dan kan dit leiden tot conflict. Er is geen ruimte meer voor anders kijken.
Glasl (2013) duidt dit als het ‘krimpen van het perceptievermogen’ van de conflictpartijen.181 Het 
handelen wordt hierdoor bepaald en de partijen gaan over tot simplificeren en ‘gelijk krijgen’, 
bijvoorbeeld door volgers te zoeken voor de denkbeelden van de eigen partij. Hoe meer mensen 
volgen, hoe meer dit gezien wordt als bevestiging van het eigen gelijk. Er treedt ‘sociale besmet-
ting’ op; elke partij meent door het vergroten van de groep ‘supporters’ haar machtsbasis te 
kunnen verbreden.182 Stereotype beelden krijgen de overhand en de afweer is een vorm van sim-
plificatie.183 Als deze beelden vaak worden herhaald, worden ze deel van de herinneringscultuur. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat emoties de herinneringcultuur beïnvloe-
den en de herinnering van invloed is op emoties.184

2.4.2 Herinneringsdragers

De herinneringsdragers zijn lid van een bepaalde groep, beweging of organisatie en nemen de 
daar heersende tradities en sociale representatie in zich op.185 Deze identificatie wordt ook 

176 Frijda, N. (2005, pp. 88, 97).
177 Ibid, p. 203.
178 Zie ook: Prahalad, C.K, & Hamel, C. (1994), Ghoshal, G., & Bartlett, C.A. (1997).
179 Kloosterboer, P. (2008, p. 13).
180 Simon, H.A. (1972).
181 Glasl, F. (2013, pp. 56-57).
182 Ibid., Zie ook: Gladstone (1959), Janis & Katz (1959), Brown (1957).
183 Filley, A.C. (1975, p. 104).
184 Burger, Y., Caluwé, L. de, & Jansen, P. (2010).
185 Misztal, B.A. (2003, p. 12) “We remember as members of social groups, and this means assuming and 

internalizing the common traditions and social representation shared by our collectivities. Memory cannot be 
removed from its social context.”
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ondersteund door herinneringsdocumenten. Als gemeenschap heeft de kerk kenmerken in de 
vorm van gezamenlijke herinneringsdocumenten zoals de Bijbel, een kerkorde, symbolen en ri-
tuelen.186 Dat betekent echter niet dat er dezelfde interpretaties leven over genoemde herinne-
ringsdocumenten. Elke geloofsentiteit heeft zijn eigen perspectief, jargon en herinneringen. De 
herinneringsdragers vormen met elkaar een gemeenschap met daarin tradities en herinnerings-
rituelen. Gaandeweg vormt zich een traditie, een geschiedenis van de groep. De waarden en 
differentiaties voor de groep bepalen het zelfbeeld en de leefwereld van de groep, en zijn boven-
dien zelf-reflexief.187 Op grond van wat ‘normaal’ is, de traditie, de bronnen waaruit geciteerd 
wordt, vormen zich referentiekaders waarlangs de herinneringsdragers over zichzelf nadenken. 
De traditie wordt verstevigd door, en vereist een voortzetting van, de overdracht van betekenis-
sen door stabiele vormen van gezamenlijke uitingen, zoals via gedeelde en besproken gebeurte-
nissen in de media, maar ook via eigen specifieke kanalen van verschillende modaliteiten. 

Tradities en overtuigingen worden overgedragen van de ene generatie op de andere en deze 
tradities vormen een herinneringspad. Homan (2016) geeft aan dat in die interacties waarheid 
geconstrueerd wordt, die door personen en groepen als realiteit ervaren wordt. Deze realiteiten 
doen mee, omdat ze gevormd zijn door de historie van de groep en teruggaan naar de wortels 
van de groep.188 Het onderstaande persoonlijke getinte voorbeeld, dat een zondag beschrijft uit 
het leven van een familie, illustreert de intensiteit van het ademen van de bronnen en de wijze 
van doen en laten die de herinneringsdragers in zich opnemen. Dit voorbeeld is ontleend aan 
een gesprek met een meelezer en eigen herinnering.

Een zondag in het jaar 1971 

Om 8.15 uur zit het gezin aan tafel. Iedereen is op zijn zondags gekleed. Aan het eind van 

de maaltijd lezen we uit de Bijbel. Psalm 92: een lied op de sabbatdag. De kerkdienst 

begint om 10.00 uur en we gaan er lopend heen. De vrouwen hebben een hoed op. In de 

kerk is geen versiering. Het is er sober ingericht. De predikant is een man en heeft óf een 

zwarte toga óf een zwart pak aan. Als de dienst begint, staan we op en dan lopen 

predikant, ouderlingen en diakenen (allen mannen in zwart pak met een streepjesbroek) 

naar voren en gaan in een aparte bank zitten. De predikant staat op de preekstoel of 

achter een katheder. Daarna gaan we zitten. We gaan pas weer staan als de zegen aan het 

eind van de dienst wordt uitgesproken. De dienst bestaat in de ochtend uit het zingen van 

psalmen, het luisteren naar de wetslezing en een preek in drie punten (ellende, verlossing 

en dankbaarheid). In de middag is er een leerdienst en catechismuspreek. Deze preken 

behandelen alle belangrijke geloofsthema’s. Bijvoorbeeld zondag 1: ‘Wat is uw enige 

186 Jong, G. (2008, pp. 55, 68).
187 Erll (2011, p. 389) “Shared version of the past are invariably generated by means of ‘medial externalization’ (see 

Assmann), the most basic form of which is oral speech, and the most common setting arguably that of 
grandparents telling children about the ‘old days’.”

188 Homan, T.H. (2016, p. 498): “The interaction itself in local constructions and experienced realities can emerge as 
‘our reality’; ‘our truths’.”
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troost in leven en sterven?’ Met daarbij dan ook een antwoord: Daar hoef je niet zelf over 

na te denken. Ook het denken over de kerk werd behandeld in zondag 21: ‘Wat gelooft u 

van de heilige, algemene, christelijke kerk?’ Antwoord: Dat de Zoon van God uit het hele 

menselijke geslacht Zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het 

begin van de wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij doet dit 

door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof. En ik geloof dat ik van deze 

gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven. ’Deze diensten boden een 

totaalplaatje dat gebaseerd was op het ‘aanvaarden van de Bijbel van kaft tot kaft’. Ook is 

er altijd een oproep tot bekering (‘Is uw paspoort verzekerd?’ Oftewel: kun je sterven?). 

De emotie en beleving zijn dan voelbaar. God is niet een ‘onpersoonlijk al’ of zoiets, God 

is heilig en komt naar jou, klein mens, toe. Hij is die Hij is (JWHW).

De dag was verder gevuld met samen koffie drinken met iets lekkers erbij, een mooi 

gedekte tafel met uitgebreid warm eten. Verder stond de dag in het teken van lezen en 

wandelen. De lectuur die op tafel lag, was veelvuldig: De Waarheidsvriend, De Hervormde 

Vaan, De Hervormde Vrouw, het Gereformeerd Weekblad, Alle den Volke (zendingsbond), 

Trouw en later het Reformatorisch Dagblad. Ondertussen luisterden we naar klassieke 

muziek of christelijke koormuziek en om 13.00 uur naar een bespreking van de toestand 

in de wereld door G.B.J. Hiltermann. Gespreksonderwerpen waren het gevaar van links, 

het gevaar van de communisten, de economie, het einde van de tijden en bewogenheid 

met de niet-bekeerde mens. Maar ook meer prozaïsche onderwerpen als wel of niet 

schaatsen op zondag, verkering met iemand uit de eigen kerk (dat het liefst). Het was een 

duidelijk omlijnde wereld. Met vaste denkbeelden over de organisatie van de kerk en 

geloofsbeelden over wat waar en goed was, die elke week, jaar in jaar uit werden 

bekrachtigd. Deze werden als het ware ingeprent, in je geheugen gegrift.

Tekstbox 2.2. Voorbeeld van de vorming van bewoonde herinnering.

Er is een religieuze overtuiging waarin traditie en emotie met elkaar verstrengeld zijn. Dit is 
existentieel voor herinneringsdragers en hun overtuigingen over wat waar en goed is.

In het kader van Samen op Weg gaat het niet over zomaar een overtuiging, maar betreft het een 
religieuze overtuiging. Een religieuze overtuiging, het woord zegt het al, is meer dan een per-
soonlijke overtuiging zoals onderstaand citaat van Geertz (1973) bevestigt waarin hij aangeeft 
dat een religieuze overtuiging bestaat uit:

“. . . a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long 
lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general 
order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality 
that the moods and motivations seem uniquely realistic.”189

189 Geertz, C. (1973, p. 13).
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Met andere woorden: een religieuze overtuiging is een systeem van symbolen dat erin slaagt om 
duurzame, overtuigende en krachtige stemmingen en motieven in mensen te ‘vestigen’. Door 
het formuleren van concepten ten aanzien van het bestaan en deze concepten met een aura van 
feitelijkheid te omgeven, lijken de stemmingen en motieven uitzonderlijk realistisch. Geertz 
geeft aan dat overtuigingen en rituelen in essentie realiteit zijn en dat religieus denken en han-
delen alles doordringt en ‘bewoont’.190 Volgens Frankl (2011) heeft iedere persoon een eigen 
overtuiging ten aanzien van de zin van het leven. Deze ‘superzin’ heeft betrekking op zingeving 
en liefde, wat overtuigd leven mogelijk maakt: “Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, 
kan bijna elk hoe verdragen.”191 Met andere woorden: voor herinneringsdragers is het religieuze 
denksysteem (dat de essentie is van religieus handelen) van existentiële waarde en hieraan 
wordt autoriteit toegekend. Overtuigingen vormen betekenissen die stollen in een herinnerings-
cultuur, die zichzelf bevestigen en worden omgeven met symbolen die uiting geven aan religi-
euze feiten waarmee men zich kan identificeren.192 

Met andere woorden: religie is een realiteit en een overtuiging. Het is niet of/of, maar en/en, religie 
is een geloofssysteem dat de existentie raakt én de basis vormt van de herinneringscultuur in kerken. 

2.4.3 Herinneringsmanagers en organiseerroutines

De herinneringsmanagers in Samen op Weg zijn publieke figuren met een functie en rol in het 
Samen-op-Weg-proces, zoals leden van de Raad van Deputaten, voorzitters van werkgroepen en 
vertegenwoordigers van modaliteiten in de media. Het oproepen van bepaalde herinneringen uit 
het verleden is niet belangeloos. Binnen de context van de eigen groepsidentiteit kunnen be-
paalde herinneringen op de voorgrond of achtergrond worden geplaatst.193 

Zo speelt het Samen-op-Weg-proces zich af in een protestantse kerkelijke context. De hoofd-
structuur van de protestantse kerk betreft een presbyteriaal-synodaal stelsel. In dit stelsel is de 
plaatselijke kerkelijke gemeente het uitgangspunt. Voor het bestuur van de gemeente kiezen de 
leden van de gemeente de ambtsdragers. De ambtsdragers vormen met elkaar de kerkenraad. 
Synodaal wil zeggen dat gemeenten niet op zichzelf staan, maar samen met andere gemeenten 
kerk zijn. Dit heeft te maken met de theologische notie dat er gehoorzaamheid is aan Christus, 
het hoofd van de Kerk. De leiding is toevertrouwd aan de ambtelijke vergadering. De ambtelijke 
vergadering is in de presbyteriaal-synodale structuur dan ook de plaats waar de besluiten wor-
den genomen. De ambtelijke vergadering van de plaatselijke kerk is de kerkenraad, van de lan-
delijke kerk de synode. Tussen de kerkenraad en de synode bevindt zich de regionale ambtelijke 
vergadering. Dit wordt de classicale vergadering genoemd. Een andere benaming is meerdere 
vergadering, omdat de classicale vergadering meerdere gemeenten omvat, meestal meer leden 
telt dan de kerkenraad en de reikwijdte van hun beslissingen een breder gebied betreft. 

190 Ibid., p. 112: “The imbuing of a certain specific complex of symbols-of the metaphysic they formulate and the style 
of life they recommend – with a persuasive authority which, from an analytic point of view, is the essence of 
religious action.”

191 Frankl, V.E. (2011, pp. 12, 55).
192 Geertz, C. (1973, p. 127): “Sacred symbols thus relate an ontology and a cosmology to an aesthetics and a morality: 

their peculiar power comes from their presumed ability to identify fact with value at the most fundamental level.”
193 Luykx, P. (2009). file:///C:/Users/beheerder/Downloads/7252-10732-1-PB.pdf. Geraadpleegd januari 2017.
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Bovenstaande uitgangspunten leiden tot organiseerroutines die vereisen dat afgevaardigden uit 
het hele land meepraten. Dit leidt tot een toename van het aantal vergaderingen, waardoor stro-
perigheid kan ontstaan. Grote aantallen mensen impliceert ook een veelheid aan opinies en be-
langen. Vraagstukken worden toegekend aan enkelen, terwijl betrokkenheid van iedereen nodig 
is. Er zijn ‘mandaatdiscussies’ over waar wel en niet over beslist kan worden. Soms komt hier-
door het proces onder druk te staan en moet er toch weer een extra overlegcircuit in het leven 
geroepen worden.194 De onderlinge afstemming tussen zoveel participanten verloopt dus niet 
vanzelf en dit vraagt coördinatiemechanismen en centrale sturing. De spanning tussen centraal 
en decentraal organiseren is een oerconflict, aldus Hanson (1996). Wat je ook kiest, er kleven 
nadelen aan zowel centraal organiseren als decentraal organiseren. Centraal organiseren voelt 
als van bovenaf opgelegd en decentraal organiseren wordt ervaren als stroperig. 
Van belang hierbij is het begrip ethische ruimte.195 Dit betekent dat interactieprocessen principi-
eel open blijven voor de toegang van ‘een derde’. Dat kan een andere mening zijn of een andere 
persoon. De basis voor ethische ruimte wordt gevormd door het veilig stellen van de interactieve 
condities, dat wil zeggen afspraken over de inhoud, de procedure en het proces van interactie. 
Dit maakt een proces mogelijk waaruit inhoudelijke keuzes voortkomen. Domeinconflicten over 
wie waarover beslist, zijn een bekend fenomeen. Kloosterboer (2008) beschrijft domeinconflic-
ten als grensconflicten tussen controle en autonomie. Een oplossing is de domeinen af te bake-
nen en betrokkenen te laten doen waar ze goed in zijn. Dus bijvoorbeeld in de kerk de professi-
onal, zoals een predikant, te laten beslissen over de inhoud van de prediking en de kerkleiding 
over geld en koers. Dit is echter te kort door de bocht en er blijven grensconflicten. Vooral in 
fusies worden grensconflicten zichtbaar, omdat een fusie meestal niet bedacht wordt door de 
individuele kerkleden, maar de consequenties ervan voor hen wel voelbaar zijn. Zeker als het een 
‘totale’ kerkfusie betreft, heeft dit consequenties voor iedereen. Zo is het besluit tot vereniging 
voor zowel synoden als predikanten ingrijpend, maar ook voor een individueel lid uit Appelscha. 

Herinneringsmanagers opereren in een politieke omgeving waar belangen op het spel staan. 
Welke herinneringselementen komen op de voorgrond en welke verdwijnen van tafel? Interactie-
dynamiek is emergent, het ontstaat. Het is ook contingent: gevoelig voor toevalligheden.196 

Macht en conflict vormen onderdeel van een interactiedynamiek. Het ontwarren van de patro-
nen van een interactiedynamiek maakt onderdeel uit van het leren kennen van een cultuur. 
Machtsperspectieven zijn geïnternaliseerd in patronen van handelen en herinneren. Vandaar dat 
een cultuurverandering nooit gemakkelijk te realiseren is en al helemaal niet te implementeren 
valt. Er zijn veel verschillende definities van het begrip ‘macht’, voortbouwend op de definitie van 
de Duitse socioloog Max Weber, maar de meest gehanteerde is die van de Amerikaanse politico-
loog Robert Dahl.197 Hij stelt dat macht bestaat uit het vermogen een ander ertoe te bewegen iets 
te doen wat hij/zij anders niet zou hebben gedaan. Dit ‘vermogen’, waarover Dahl het heeft, 

194 Vermaak, H. (2009, pp. 160-162).
195 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 132).
196 Ibid., p. 24.
197 Oorspronkelijke definitie komt van de negentiende-eeuwse Duitse socioloog Max Weber. Sommige sociologen 

hanteren een kortere definitie: macht is het vermogen, de handelingsvrijheid van anderen in te perken, of: te 
veranderen. 
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komt volgens Elias en Morgan voort uit een aantal uiteenlopende machtsbronnen.198 Morgan 
benoemt veertien bronnen van macht:

Bronnen Omschrijving 

Formeel gezag Iemand is gemandateerd en heeft iets te zeggen. Bijvoorbeeld 
een baas.

Beheersen van schaarse 
hulpmiddelen

Iemand is bevoegd en heeft mandaat over de verdeling van 
geld.

Gebruiken van organisatiestructuur Wetten, procedures, reglementen zijn middelen om de werking 
van een organisatie in goede banen te leiden. Door de 
organisatie structuur, regels of procedures te wijzigen, kan 
iemand de macht wijzigen.

Beheersen van 
besluitvormingsprocessen

Iemand oefent invloed uit op beslissingen die worden genomen 
tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, ontmoetingen.

Controle over kennis en informatie Iemand benut toegang en gelegenheid tot kennis, bijvoorbeeld 
door lid te zijn van een college van bestuur.

Beheersen van grenzen Iemand heeft formele en informele macht. Vaak in combinatie 
met 1 en 2.

Met onzekerheid kunnen omgaan Iemand heeft de emotionele huishouding goed op orde.

Beheersen van technologie Iemand heeft inzicht in hoe bijvoorbeeld social media werken.

Beheersen van informele organisatie Iemand heeft toegang tot de ‘wandelgangen’ en de gesprekken 
bij het koffieapparaat.

Toezicht op tegenorganisaties Iemand weet wie waar tegenstand organiseert.

Management van zingeving Iemand houdt charismatische speeches.

Genderspecifiek management Iemand sluit groepen in of uit. 

Structurele factoren Iemand kent de organiseerroutines (zijn in een kerk anders dan 
bij een multinational).

De honingpot Macht die men al heeft, leidt zelf ook tot macht.

Tabel 2.3. Bronnen van macht.199

Uit onderzoek blijkt dat invloed afhankelijk is van de legitimatie van macht, gezag en de positie 
die personen innemen.200 De socioloog Elias stelt dat macht gezien kan worden als relatieve 
speelsterkte.201 Deze speelsterkte is afgeleid van formele bevoegdheden om te selecteren wat als 
belangrijk gezien moet worden. Dit heeft invloed op de interactiedynamiek.
Zo ‘adopteren’ groepen herinneringen aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke blanke, Euro-
pese, christelijke (Amerikaanse) erfenis.202 Deze adoptie van herinneringen kan door herinne-
ringsmanagers bewust gestuurd worden door framing: het benadrukken van een bepaald verhaal 
van de werkelijkheid. Zo trekt Coppenhagen (2002) de vergelijking tussen sturing en een 

198 Morgan, G. (1992, p. 154). 
199 Gebaseerd op Morgan, G. (1992, p. 38).
200 Yukl, G., & Falbe, C.M. (1991, p. 416): “Influence derived from various characteristics of the agent, the agent’s 

position, and the target-agent relationship. Ratings of position and person characteristics emphasize the potential for 
agent influence, whereas attribution measures assume that agent power is actually used to influence the target.”

201 Tennekens, J. (2003, p. 47).
202 Landsberg, A. (2013).
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toneelstuk: een toneelstuk kan niet zonder een verhaal dat mensen inspireert. Is er geen verhaal, 
dan is er geen toneelstuk. In het verhaal moeten elementen zitten die aanslaan op de herinne-
ringsgeschiedenis van de herinneringsdragers, ook al hebben ze die geschiedenis niet zelf mee-
gemaakt. Dit is te vergelijken met wat De Caluwé (2006) zegt dat er iets verandert als je mensen 
echt weet te inspireren voor een verhaal. Inspiratie bij een toneelstuk wordt geboden als het 
verhaal gaat leven, als er interactie (verbinding) ontstaat tussen de spelers onderling en het 
publiek. De herinneringsmanagers maken een verhaal dat aanslaat en dat een doel heeft. Bij-
voorbeeld om óf te zorgen voor profilering van de ene groep boven een andere groep óf juist te 
benadrukken dat er overeenkomsten zijn. Herinneringsmanagers sturen min of meer het proces 
van onthouden, vergeten en de ruimte voor verandering.203 De Caluwé (2006, 2010) spreekt over 
veranderkleuren die de verschillende veranderperspectieven weergeven. Zo spreekt hij van inter-
venties die gericht zijn op draagvlak en doorzettingsmacht (geel), of op kennis en regels (blauw). 
Deze twee samen zijn vaak sterk vertegenwoordigd in politieke omgevingen waar belangen op 
het spel staan. Mensen enthousiasmeren (rood) of samen leren (groen) en veranderen langs de 
creatieve weg (wit) is kort door de bocht gericht op het ontwikkelen van nieuwe inzichten en 
mentale verandering.204 Echter, bij een fusie zijn er verschillende herinneringsculturen met be-
langen en gaat het dan niet vooral over draagvlak en doorzettingsmacht of speelt samen leren 
en de vorming van een nieuwe herinneringscultuur een rol van betekenis? Of gaan die twee niet 
zo goed samen? Coppenhagen (2002) spreekt over processturing als vormkracht, voedings-
kracht, verbeeldingskracht en samenwerkingskracht.205 Met andere woorden: het is en/en, om-
dat zowel het omgaan met belangen als de herinneringscultuur onderwerp is van het proces van 
veranderen. De herinneringsgeschiedenis is deel van de werkelijkheid en kritisch reflecteren op 
wat dit betekent in een veranderproces is belangrijk.
Herinneringscultuur uit zich zoals toegelicht in overtuigingen, emoties, tradities die zich vertalen 
in van oudsher bekende, betreden herinneringspaden, die zich op hun beurt vertalen in gedrag. 
Elk handelen door de herinneringsdragers en herinneringsmanagers is hierop gebaseerd. Hande-
len vindt niet geïsoleerd plaats, maar vindt plaats binnen het collectieve systeem, met culturele 
mogelijkheden en beperkingen. Of zoals door Quinn206 benoemd: er is een spanning tussen in-
terne en externe oriëntatie en tussen flexibiliteit en beheersend (controle).207 Het model van 
Quinn (1988) over de axioma’s van organisatieculturen is gebaseerd op de ontstaans geschiedenis 

203 In het artikel ‘Diffusion of Innovations in Service Organisations’ worden 166 papers en 105 boeken onderzocht op 
de toepassing van het ‘organiseren van verandering’ in de medische sector. Hieruit blijkt dat er grofweg vier 
‘scholen’ zijn te onderscheiden voor de wijze waarop verandering tot stand komt: 1) Via de natuurlijke weg; 
kernwoorden: zelfgestuurd, ongeprogrammeerd. 2) Via beïnvloeding; kernwoorden: betekenisgeving, kenniscon-
structie, diffusie, onderhandelen. 3) Via de technische weg; kernwoorden: rationeel, informatieoverdracht, 
verspreiding. 4) Via de geplande weg; kernwoorden: herontwerp, planmatig. Dit is voor te stellen als een glijdende 
schaal: ‘let it happen – help it happen – make it happen’.

204 De kleurentheorie is gebaseerd op de meest genoemde veranderstrategieën die dr. Hans Vermaak en prof. L. de 
Caluwé ontdekten in de Nederlandse, Engelstalige en Duitstalige literatuur (De Caluwé 2010, p. 399).

205 Coppenhagen, R. (2002). Robert Coppenhagen is als organisatieadviseur verbonden aan Kern Konsult. Hij is 
opgeleid tot klassiek theateracteur en regisseur in Londen en hij heeft vele jaren aan het hoofd gestaan van een 
internationaal opererend handelsbedrijf. Hij houdt zich nu voornamelijk bezig met het begeleiden en regisseren 
van veranderingsprocessen.

206 Quinn, R.E. (1988). 
207 Muijen, J.J. (1994). 
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van vier modellen, die de visies op organisaties weerspiegelen in de twintigste eeuw, de tijd waar-
in het Samen-op-Weg-proces zich afspeelt:208

-  het rationeel-doelmodel: een organisatiecultuur weerspiegelt de bestaande regels, structu-
ren en tradities;

-  het human-relationsmodel: een organisatiecultuur weerspiegelt relaties en informele pro-
cessen;

-  het open-systeemmodel: een organisatiecultuur weerspiegelt management van veranderingen;
- het interne-procesmodel: een organisatiecultuur weerspiegelt de interne processen.

Uitgaande van bovenstaande indeling zijn er vier mogelijke posities van organisatieculturen 
(wat ik herinneringsculturen noem):

Figuur 2.3. Overzicht vier mogelijke organisatieculturen volgens Quinn (1988).

Het ideaal dat Quinn & Cameron (2011) verwoorden, gaat ervanuit dat men, afhankelijk van de 
uitdaging waarvoor men zich gesteld ziet, effectief weet te handelen:

“. . . een organisatiecultuur weerspiegelt het vermogen om te gaan met para-
doxen en tegengestelde waarden.”209 

Handelen en reageren gebeurt op basis van herinneringspaden. Handelen is dus niet alleen op 
te vatten als doen, maar ook als onderdeel van de werkelijkheid waarin mensen met elkaar pra-
ten, werken, interacteren, experimenteren, exploreren en betekenis geven aan de werkelijkheid 

208 1900-1925: de opkomst van het rationeel-doelmodel en de intern proces modellen. Als eerste het rationeel-doelmodel: 
productiviteit en winst zijn de uiteindelijke criteria voor effectiviteit van de organisatie. Het klimaat in de 
organisatie is hiërarchisch en alle beslissingen weerspiegelen de bestaande regels, structuren en tradities.

 1926-1950: de opkomst van het human-relationsmodel. Onderzoeken, zoals het beroemde Hawthorne-onderzoek, 
leverden bewijsmateriaal voor de noodzaak meer aandacht te besteden aan de invloed van relaties en informele 
processen op de prestaties van groepen mensen.

 1951-1975: de opkomst van het open-systeemmodel. In dit model zijn aanpassingsvermogen en externe ondersteuning 
de belangrijkste criteria voor de effectiviteit van organisaties. De essentiële processen zijn politieke aanpassing, 
creatief oplossen van problemen, innovatie en management van veranderingen. 

 1976-heden: de opkomst van ‘en/en’-vooronderstellingen. Eén behoefte van organisaties komt sterk naar voren: het 
vermogen om te gaan met paradoxen en tegengestelde waarden.

 https://www.quinnassociation.com/nl/quinnmodel. Geraadpleegd mei 2018.
209 Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2011, p. 288). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the 

Competing Values Framework. 3rd Edn., John Wiley and Sons Ltd, New York.
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waarin ze leven en werken. Voor individueel handelen hanteert Giddens210 de term agency. Deze 
term refereert aan de capaciteiten en/of mogelijkheden die individuen hebben om te handelen. 
Door het uitwisselen van bijvoorbeeld verhalen over de specifieke kerkeigen praktijk en/of het 
meemaken van de verschillende handelingspraktijken (kerkdiensten) van de verschillende part-
ners in de fusie, ontstaat er meer inzicht in elkaars herinneringscultuur. 

De handelingspraktijk van een herinneringscultuur wordt dus beïnvloed door de:
1. levensgeschiedenis
2. geloofsgeschiedenis
3. groepsgeschiedenis
4. landsgeschiedenis

De groepsgeschiedenis en landsgeschiedenis zijn wellicht te vatten onder de noemer kerkge-
schiedenis. Toch is er een nuanceverschil. Groepsgeschiedenis kan veranderkundig geduid wor-
den; hierin staat het begrip cohesie, samenhang en de vorming van een groep, met groepsgre-
gels en groepsdwang centraal. Kerkgeschiedenis daarentegen stelt vragen over welke politieke, 
culturele en psychologische factoren er spelen in de geschiedenis van de kerk.211 

In dit proefschrift ligt de nadruk op de veranderkundige duiding, maar in het kader van Samen 
op Weg is kerkgeschiedenis van belang als het gaat om het ontstaan van de hervormde, gerefor-
meerde en lutherse herinneringscultuur. 

2.4.4 Hervormde herinneringscultuur 

De hervormde organisatie heeft een sterke bestuurlijke functionele traditie.212 De organisatie was 
hiërarchisch en de bestuursorganen hadden grote bevoegdheden, vooral de provinciale kerkbe-
sturen en de algemene synode. Een kleine groep, afkomstig uit de aanzienlijke stand, leidde de 
kerk. Deze groep kerkgangers vormde het bestuurlijk collectief geheugen van de kerkelijke ge-
meenschap. Zo ontstond een soort verwantschapssysteem waarin de bestuurlijke verhoudingen 
als een soort organigram de spiegel vormden van de overtuiging over toegekende machts- en 
invloedsrelaties. De hervormde kerk wilde een middelpunt zijn in de Nederlandse samenleving 
en had het idee dat door haar werk de maatschappij christelijk van karakter bleef. De keerzijde is 
dat de kerk geen kritische instantie is, dat zij zozeer in de christelijk gedachte samenleving past, 
dat ze daarin opgaat.213 De herinneringspaden in de Nederlandse Hervormde Kerk zijn gebouwd 
op een hiërarchische cultuur en ‘vanzelfsprekende machtsbronnen’ als formeel gezag en een 
bestuurlijke ervaring. Het is de vraag in hoeverre dit herinneringspad, dat deels de bewoonde 
herinnering kleurt, van invloed is in het complexe veranderproces.

210 In: Tucker, H.T. (1998, p. 11).
211 Selderhuis, H.J. (2010).
212 Op weg naar Hereniging: scheiding en hereniging van hervormden en gereformeerden (1986, pp. 16, 17). Met bijdragen 

van: dr. C.P. van Andel, dr. C. Augustijn, dr. H. Berkhof, dr. A. Geense, dr. H.W. de Knijff, dr. H.J. Kouwenhoven, Bert 
van der Kruk, drs. K.A. Schippers, dr. M.J.G. van der Velden, ds. D.N. Wouters.

213 Op weg naar Hereniging: scheiding en hereniging van hervormden en gereformeerden (1986, p. 18).
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Karakteristiek voor de Hervormde Kerk is dus een sterke beleidsmatige en strategische visie op 
de kerk, wat tot uiting komt in het herinneringsdocument: de kerkorde. Het hervormde modera-
men had van oudsher bevoegdheden en de hervormde synode was permanent. Wel werd regel-
matig een lichting nieuwe leden gekozen of afgevaardigd. 

2.4.5 Gereformeerde herinneringscultuur

De Gereformeerde Kerken in Nederland zien Abraham Kuyper als belangrijke vertegenwoordiger 
van het gereformeerde denken. Hij oefende zware kritiek uit op het idee van ‘volkskerk’. Hij zag 
daarin een poging van de kerk om top-down ondemocratisch in te grijpen in het volksleven. 
Kuyper en met hem de Gereformeerde Kerken in Nederland kozen de omgekeerde weg, bottom-
up, en maakten onderscheid tussen de kerk als organisme en de kerk als instituut.214 De plaatse-
lijke gemeenten waren relatief autonoom, vandaar ook het meervoud in de organisatienaam 
Gereformeerde Kerken. De organisatie werd van onderaf opgebouwd, had een resultaatgerichte 
cultuur en dat gaf de mogelijkheid om plaatselijk het aanwezige talent te mobiliseren.215 Dit gaf 
organisatiekracht en energie aan bijvoorbeeld het deelnemen en opzetten van scholen. 
Omdat de gereformeerden tot het inzicht kwamen dat een consequent congregationalisme216 tot 
anarchie zou leiden, vond er een verschuiving plaats naar een meer presbyteriaal-synodaal stelsel. 
De herinneringspaden in de gereformeerde kerken zijn onder andere gebouwd op een resultaat-
gerichte cultuur, en betrokken bij wat wat er leeft in de samenleving. Het gesprek hierover voeren 
is bekend terrein. Het is de vraag in hoeverre dit herinneringspad, dat deels de bewoonde herin-
nering kleurt, van invloed is in het complexe veranderproces.

Karakteristiek voor de Gereformeerde Kerken is het denken in termen van herinneringsdocu-
menten zoals de belijdenis van Nicea en een focus op de plaatselijke gemeenten. De fysieke plek 
was/is minder belangrijk dan de leer. De gereformeerden investeerden minder in hun ambtelijke 
apparaat; de synode bestond alleen tijdelijk, zolang haar zittingsduur was vastgesteld. Na het 
afwerken van de agenda werd de synode gesloten en na verloop van tijd werd een nieuwe synode 
bijeengeroepen.

2.4.6 Evangelisch-Lutherse herinneringscultuur

De Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland is een relatief klein kerkgenootschap gebleven. De 
stad Amsterdam was (en is) het centrum van het Nederlandse lutheranisme. De organisatie van 
de Evangelisch-Lutherse Kerk is enigszins te vergelijken met de organisatie van de Rooms- 
Katholieke Kerk. De hoogste autoriteit in dit kerkgenootschap vormen de in een vergadering 
bijeengekomen bisschoppen (een episcopale vorm, afgeleid van het Griekse episkopoi) of de 

214 Dr. A. Kuyper (1870). ‘Geworteld en Gegrond. De kerk als organisme en als instituut.’ Intreerede in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam, 10 augustus 1870.

215 Op weg naar Hereniging: scheiding en hereniging van hervormden en gereformeerden (1986, pp. 21-22).
216 Deze opvatting houdt in dat deze volledig bevoegd is om zijn eigen regels op te stellen, in tegenstelling tot de 

gedachte dat alle gemeenten in het kerkverband dat gezamenlijk doen. Het congregationalisme verwerpt niet alleen 
overheidsinmenging in kerkelijke zaken, maar ook het gezag van een bisschop, een synode of een andere 
gezamenlijke kerkvergadering. http://www.protestant.nu/Encyclopedie/. Geraadpleegd 16 oktober 2016.
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 synode.217 Het ambt van het Woord vertegenwoordigt Christus als het ‘tegenover’ van de ge-
meente. Gemeenschap van gelovigen en ambt zijn beide nodig in de kerk. Op het eerste gezicht 
lijkt er geen verschil met de hervormde en gereformeerde kerken, qua benaming zijn dingen 
vrijwel identiek. Maar in de calvinistische traditie is een dienst pas volledig als de drie ambten 
vertegenwoordigd zijn: predikant, ouderling en diaken. In de lutherse kerk, met het ene ambt, is 
dat niet nodig. Daarmee onderscheidt de evangelisch-lutherse kerk zich van kerken die zijn ge-
organiseerd langs presbyteriaal-synodale lijnen.
De herinneringspaden in de evangelisch-lutherse kerk zijn onder andere gebouwd op een 
groepscultuur waar uit-/insluitingsmechanismen doordacht zijn, ‘genderinclusief management’ 
onderdeel is van de traditie en waar de toegang tot kennis en informatie benadrukt wordt. 
Het is de vraag in hoeverre dit herinneringspad, dat deels de bewoonde herinnering kleurt, van 
invloed is in het complexe veranderproces.

Karakteristiek voor de evangelisch-lutherse kerk is de sterke nadruk op de liturgie, ‘het ambt aller 
gelovigen’ en het gesprek in de synode.218 Herinneringsdocumenten zijn de Augsburgse Confes-
sie, de Konkordie en de liederen en liturgische traditie van Luther.219 

2.4.7 Regels van een presbyteriaal-synodale herinneringscultuur

De overeenkomst tussen de herinneringsculturen is het feit dat het Samen-op-Weg-proces zich 
dus afspeelt in een protestantse kerkelijke context. Deze context wordt gekleurd door de visie dat 
niemand over elkaar kan heersen, omdat Christus het hoofd van de Kerk is. Voor het bestuur van 
de gemeente kiezen de leden van de gemeente de ambtsdragers. De ambtsdragers vormen met 
elkaar de kerkenraad. Synodaal wil zeggen dat gemeenten niet op zichzelf staan, maar samen 
met andere gemeenten kerk zijn. Dit heeft te maken met de theologische notie dat er gehoor-
zaamheid is aan Christus die het hoofd van de Kerk is. De leiding van de kerk is toevertrouwd 
aan de ambtelijke vergadering. De ambtelijke vergadering van de plaatselijke kerk is de kerken-
raad, van de landelijke kerk de synode. Tussen de kerkenraad en de synode bevindt zich de regi-
onale ambtelijke vergadering, de classicale vergadering, ook wel de meerdere vergadering ge-
noemd, omdat de classicale vergadering meerdere gemeenten omvat, meestal meer leden telt 
dan de kerkenraad en de reikwijdte van hun beslissingen een breder gebied betreft. 
De ambtelijke vergadering is in de presbyteriaal-synodale structuur de plaats waar de besluiten 
worden genomen. De taakvelden van de verschillende vergaderingen worden in de kerkorde 
aangegeven. 
Aan het begin van het Samen-op-Weg-proces is als een van de eerste acties een statuut voor een 
gemeenschappelijke synode ontworpen, waarin de bevoegdheden en besluitvorming werden 

217 Opvatting die stelt dat een christelijke kerk haar leergezag ontleent aan een ononderbroken lijn die loopt van 
Christus, over de apostelen tot de tegenwoordige bekleders van het ambt. http://www.protestant.nu/Encyclopedie/. 
Geraadpleegd 16 oktober 2016.

218 En voor de echte eenheid van de Kerk is het voldoende wanneer men het eens is over de leer van het evangelie en 
over de bediening van de sacramenten. Het is niet noodzakelijk dat menselijke tradities en riten of ceremoniën, die 
door mensen ingesteld zijn, overal gelijk zijn. http://www.elg /augsburgseconfessie.  Geraadpleegd 16 oktober 
2016.

219 Manen, K.G. van (2011, p. 61). 
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geregeld. Het feit dat besluiten worden genomen in de ambtelijke vergaderingen, geeft een spe-
cifieke dynamiek aan het fusieproces. 

2.5   Complex veranderproces

Samen op Weg is een fusieproces, een weerbarstig en complex verandervraagstuk. 

“Een fusie is elke vorm van bestuurlijke en/of organisatorische – al dan niet ge-
deeltelijke – samenvoeging van twee of meer organisaties ten behoeve van een of 
meerdere gemeenschappelijke doelen of activiteiten.”220 

In een fusie gaat het om het voortbestaan met daarbij kwesties als identiteit, de kern van de mis-
sie van de organisatie, wederzijds vertrouwen en praktische afspraken. Cruciaal hierbij is dat 
partijen er echt van overtuigd blijven dat samenwerken ‘beter is’, omdat ze hun doelstellingen 
niet kunnen bereiken zonder de inzet van de andere organisaties. Ze werken dus samen op 
grond van welbegrepen eigenbelang. Dit impliceert een vorm van wederkerigheid. Samenwer-
king is altijd een zaak van geven en nemen, van taken verdelen in plaats van het probleem over 
de schutting gooien. Het principe van ruilen speelt bij samenwerking dan ook een voorname rol: 
‘Van mij of mijn organisatie wordt iets verwacht, maar wat krijg ik of wat krijgt mijn organisatie 
daarvoor terug? Wat levert dat mij en mijn organisatie op?’ Een en ander impliceert dat de deel-
nemers altijd strategisch tegen samenwerking aankijken.221 

Bij een fusie tussen afzonderlijke rechtspersonen moeten alle fusiepartners, of ze nu een grote 
of een kleine partner zijn, ieder voor zich met de fusie instemmen. Deze vorm van democratie in 
de besluitvorming kan op de grote organisaties soms onredelijk voorkomen. De kleine organisa-
tie ‘kent zijn plaats niet helemaal’, wordt er dan gezegd. De onderlinge verhoudingen hebben 
eronder te lijden, waardoor vroeger of later nog rekeningen te vereffenen zijn.
Bultsma (2004) stelt dat bij een fusie een drieledige optiek gehanteerd wordt, waarvan de onder-
delen met elkaar samenhangen. De inhoudelijke meerwaarde moet duidelijk zijn, de verdelings-
vraagstukken moeten redelijk zijn opgelost en er moet chemie zijn.222 

Inhoudelijk Inhoudelijke meerwaarde. Fusie is juist .

Politiek Belangentegenstelling, verschillen in posities, 
verdelingsvraagstukken zijn opgelost. 

Fusie is rechtvaardig.

Sociaal Sfeer, chemie tussen trekkers, cultuurverschillen zijn 
overbrugbaar, aandacht voor medewerkers.

Fusie is werk- / 
leefbaar.

Tabel 2.4. Drieledige optiek voor optimale samenwerking tussen fusiepartners. 

220 Bultsma, J. (2004, p. 4).
221 Bruinsma, M., & Van den Brink, G. (2011, pp. 17-20).
222 Bultsma, J. (2004, p. 93).
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Als een fusie een meerwaarde heeft, moet deze een betere positie opleveren voor alle fusiepart-
ners. De meerwaarde valt op drie verschillende manieren te definiëren:
- door het juridische feit als zodanig, dus door schaalvergroting;
- door overdracht van waarden, zodat men van elkaar kan leren;
- door gezamenlijke vernieuwing of transformatie.223

Zodra de fusie impact heeft op de organiseergewoonten, of de fusiepartners een gezamenlijke 
nieuwe entiteit moeten gaan vormen, blijkt het proces niet altijd beleefd te worden als rechtvaar-
dig en leefbaar. De onderstroom, de cultuur van de verschillende fusiepartners in een verander-
proces, geeft aanleiding tot fixaties. Als hiervoor geen aandacht is, wordt een essentieel onder-
deel in een veranderproces overgeslagen. Anders verwoord:

“. . . dan is het trainen voor de estafette door het richten van alle energie op het 
hardlopen, en niet op het doorgeven van het stokje.”224

Een fusieproces kenmerkt zich door verschillende vragen die tijdens het proces moeten worden 
beantwoord:225

- Welk nut heeft de fusie en met wie gaan we de fusie aan?
- Wat zijn de uitgangspunten over vorm en inhoud?
- Gaat het om fuseren of samenwerken?
-  Gaat het om volledige overdracht van waarden, om gezamenlijke vernieuwing of is het alleen 

een juridische fusie?
- Hoe gaat de praktische uitwerking eruitzien?
- Wat wordt de verhouding tussen oud en nieuw?
- Wat wordt de nieuwe realiteit?

Deze kernvragen vormen een hulpmiddel om tijdens het fusieproces de vinger aan de pols te 
houden: hoe het fusieproces verloopt en of de fusie nog steeds door moet gaan. Het is echter de 
vraag of er niet allerlei belangen en emoties zijn die maken dat, als men al een tijd onderweg is, 
het onmogelijk en ondoenlijk wordt om nog te stoppen. 

2.5.1 Complex: veel ballen in de lucht

Er is een ambitie, maar desondanks realiseert men zich dat de fusie niet met enkelvoudige inter-
venties te realiseren is. Er is sprake van een systemische samenhang en onderlinge afhankelijk-
heid. Dat wil zeggen: de verandering is niet gerealiseerd door ‘af te spreken’ dat verandering 
moet gebeuren, of door vergaderingen te plannen. Er is meer voor nodig. Het hele ‘systeem’ 
moet in beweging komen. 

223 Ibid., p. 24.
224 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 30).
225 Bultsma, J. (2004, p. 10).
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Het gedrag van het totale systeem is in werkelijkheid niet te voorspellen.226 Het is als een variant 
van lopen over water, ‘lopen door een moeras’. Een pad is nauwelijks waarneembaar en je kunt 
zomaar wegzakken. Het is weerbarstig en ‘taai’, zoals veranderkundige Vermaak (2009) het 
noemt. Er is sprake van complexiteit, wat door Vermaak wordt getypeerd als een niet te isoleren 
vraagstuk waarbij zich complexiteiten voordoen op (1) inhoudelijk, (2) sociaal, (3) contextueel en 
(4) psychologisch niveau.227 Hieronder licht ik deze complexiteiten nader toe.

Ad 1) Inhoudelijk complex
Inhoudelijk complex betekent dat er altijd meer vraagstukken tegelijkertijd spelen. Toegepast op 
het Samen-op-Weg-proces spelen de volgende vraagstukken een rol:
- een structuurvraagstuk: zoeken naar een nieuwe organisatievorm;
- een cultuurvraagstuk: vragen om mentale verandering;
- een innovatievraagstuk: innoveren in het optreden van de kerk;
- een financieel vraagstuk: efficiëntie en het beter omgaan met geld;
- een geloofsvraagstuk: onderbouwen van geloofskeuzes en de grondslag van de kerk. 

Er is sprake van multidisciplinariteit.228 Er is geen afgebakend kennisdomein dat zich over com-
plexe vraagstukken uitspreekt. Maar niemand heeft een compleet beeld. Inhoudelijk complex wil 
hier zeggen dat je niet kunt focussen op één vraagstuk, maar dat je alle perspectieven tegelijker-
tijd dient te beschouwen. Het gaat om jongleren, het in de lucht houden van meerdere ‘ballen’. 
Dit brengt altijd spanningsvelden met zich mee, bijvoorbeeld het spanningsveld tussen interne 
en externe oriëntatie, tussen centraal en decentraal, tussen autonomie en interdependentie.229 
Waar je ook voor kiest, de perfecte keuze bestaat niet. 

Ad 2) Sociaal complex 
Een sociaal complex veranderproces houdt in dat dit proces een collectieve inspanning vergt van 
veel mensen, waarbij de besluitvorming vraagt om een noodzakelijke meerderheid van stem-
men. De vele mensen die hun stem moeten uitbrengen, bestaan daarbij uit betrokkenen die 
uiteenlopende belangen en historisch gegroeide verbanden representeren. In tekstbox 2.3 is 
bijvoorbeeld sprake van de ‘gereformeerde deputaatschappen’ en ‘hervormde organen van bij-
stand’. Deze vertegenwoordigen verschillende stemmen, met eigen visies op tal van onderwer-
pen, bijvoorbeeld zending. Oplossingsrichtingen verschillen vaak per stem en zijn onlosmakelijk 
verbonden met de betrokkenheid bij eigen programma’s en projecten. Naast het fenomeen dat 
de oplossingsrichtingen van persoon tot persoon verschillen, maken ook de telkens wisselende 
groepen die participeren dat consensus moeilijk te bereiken is; zo wisselde gemiddeld genomen 
elke vier jaar de afvaardiging naar de synode en bestond de synode uit 150 (!) mensen. Ook on-
derstaand verslag van de Raad van Deputaten Samen op Weg maakt dit duidelijk:

226 Engelen, J. van (2015, p. 51). 
227 Vermaak, H. (2009, p. 116).
228 Ibid., p. 118.
229 Ibid., pp. 123-124.



80

Tekstbox 2.3. Verslag van werkzaamheden Raad van Deputaten Samen op Weg.230 

Ad 3) Contextueel complex
Contextueel complex betekent dat de relatie tussen de organisatie of organisaties waarin een 
vraagstuk wordt besproken en de buitenwereld (de context) diffuus is. Met betrekking tot Samen 
op Weg zijn er in de maatschappij bijvoorbeeld vraagstukken als secularisatie, individualisme, 
mondialisering en welvaart. Deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op het Samen-op-Weg-
proces, maar hoe precies is moeilijk te formuleren. 

Complexe veranderprocessen vinden plaats in een specifiek tijdsgewricht en tegelijkertijd is de 
wederkerige relatie tussen het veranderproces en de context moeilijk te analyseren. Feit is dat het 
niet mogelijk is om de context buiten te sluiten. De context komt de huiskamer binnen, onder 
andere via de media. Dit kan ‘contextgefixeerde reacties’ oproepen, bijvoorbeeld ‘zorg over het 
afglijden van de Nederlandse samenleving’. Die zorg kan leiden tot fixerende mechanismen,231 

bijvoorbeeld het problematiseren en herhalen van standpunten. Dit zijn werkingsmechanismen 
die kunnen fixeren, losmaken of vernieuwen. De zorg drukt ook een gevoelslading uit van weer-
barstigheid, alsof alles in de omgeving tegenwerkt om het complexe vraagstuk aan te pakken. 
Het inzicht in werkingsmechanismen helpt verklaren waardoor complexe vraagstukken in stand 
blijven én waardoor ze soms juist in beweging komen. Het gedrag wordt niet alleen bepaald 
door wat iemand voelt, denkt en wil, maar ook door wat iemand gelooft en waardoor iemand 
wordt beïnvloed. Juist ook met betrekking tot dit punt – wat iemand gelooft – is binnen de ker-
kelijke organisatie sprake van fragmentatie en culturele diversiteit, wat de complexiteit vergroot. 
Er is een ragfijn netwerk van relaties die geworteld zijn in de eigen groep en die elkaar in- of uit-
sluiten.

Ad 4) Psychologisch complex
Bij complexe veranderprocessen is er soms geen duidelijke beste oplossing. Dit vraagt aanvaar-
ding om al tastend een begaanbare weg te zoeken. Er is niet zoiets als een ‘rechte lijn’ van A naar 

230 Verslag van de werkzaamheden Raad van Deputaten Samen op Weg (1986, p. 86).
231 Ibid., p. 139.
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B. Vanuit antropologisch perspectief is er een fase tussen A en B. Die fase noemt men de limi-
naliteit, of ‘het ondertussen’.232 Er is een situatie A die niet meer voldoet, maar er is er niet zo-
maar iets nieuws. Het gaat eerst slechter voordat het beter gaat, er is altijd eerst een vorm van 
chaos, van ‘niet weten’. In feite is de botsing van verschillende herinneringsculturen altijd psy-
chologisch complex. Er is geen soepele overgang van de ene herinneringscultuur naar de ande-
re. Wel kunnen rituelen helpen om nieuwe herinneringspaden te vinden. Zo hebben oude cultu-
ren bijvoorbeeld aandacht voor de overgang van kind naar volwassene. Er zijn rituelen die tijd en 
aandacht geven aan de nieuwe werkelijkheid en eigenlijk vindt in die tussentijd de echte veran-
dering plaats. In de tussentijd wordt de nieuwe werkelijkheid uitgevonden. De tragiek is dat die 
‘tussentijd’ al te vaak wordt ingekort, omdat het zo’n onduidelijk grensgebied is, omdat het on-
zekerheid geeft. Het besef het niet te weten, het besef van ‘onkenbaarheid’ geeft een ongemak-
kelijk gevoel, zeker voor wie ervan uitgaat dat er eerst overzicht en rationele argumenten nodig 
zijn om te kunnen handelen. Als er een besef is van de eigen beperktheid van het niet kunnen 
inschatten van omstandigheden en onbedoelde consequenties van (on)kundig handelen, dan 
geeft dat juist opening voor verandering. Er is een verlangen naar vernieuwing versus het besef 
van onderliggende blokkerende structuren. De kunst is om in het nu, zonder garanties, te dur-
ven kiezen. Achteraf kun je vaak nog wel zien ‘hoe het anders had gekund’, maar het leven wordt, 
zoals Kierkegaard concludeert, vooruit geleefd en achteruit geleerd.233

2.5.2 Veranderbereidheid en veranderparadigma’s 

In de literatuur noemen auteurs verschillende factoren die de veranderbereidheid beïnvloeden.234 
Wanneer mensen geconfronteerd worden met een verandering, dan gaat het om ‘willen, moeten 
en kunnen’ veranderen. Veranderingen zorgen voor een verstoring van het evenwicht waaraan 
mensen gewend zijn. Volgens Lewin235 proberen mensen altijd een balans te vinden tussen oud 
en nieuw; men tracht het evenwicht te behouden. De houding ten opzichte van verandering 
komt tot stand op basis van twee soorten reacties, namelijk ratio en emotie.236 
Op basis van rationeel denken wordt de balans opgemaakt. Het gaat hierbij om de inschatting 
die iemand maakt van de gevolgen die de verandering zal hebben voor zowel hemzelf als voor 
de groep waartoe hij behoort. De emotionele reacties die een bepaalde verandering bij een per-
soon oproept, draaien om de vraag of de verandering beschouwd wordt als een bedreiging. Met 
andere woorden: of de verandering ervaren wordt als iets positiefs of iets negatiefs.237 

Een hoge positieve inschatting van positieve gevolgen van de verandering en de mate van emo-
tionele betrokkenheid bij verandering zal dan ook leiden tot een hogere mate van veranderbe-
reidheid en vice versa. Het is van belang dat men ziet dat er een noodzaak is voor de voorgeno-
men verandering. Wanneer er geen overeenstemming is over de noodzaak voor de verandering 
zal men bij voorbaat een lage mate van veranderbereidheid hebben. 

232 Kramer, J. (2017) https://www.initiate.nl/2017/11/20/corporate-tribe/ Geraadpleegd november 2017.
233 Verslag van de werkzaamheden Raad van Deputaten (1986. pp. 148, 149) waarin Kierkegaard genoemd wordt.
234 Cozijnsen & Vrakking 2013; Kotter en Cohen 2002; Metselaar en Cozijnsen 2002.
235 Cozijnzen, A.J. (2013, p. 71), Lewin (1948) geciteerd.
236 Metselaar, E.E., & Cozijnsen, A.J. (2002).
237 Quinn, R.E. (1988). In: Zorgman (2008, pp. 22-28).
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Wanneer men van mening is dat de voorgenomen verandering niet passend is voor de eigen 
belangen of voor de belangen van de specifieke groep, zal de veranderbereidheid klein of nihil 
zijn.238 
Het gedrag van change agents (die ik herinneringsmanagers noem) leidt ertoe dat de mate van 
veranderbereidheid toe- of afneemt. Veranderbereidheid is verbonden met de mate waarop in-
vloed uitgeoefend kan worden op de voorgestelde verandering. Veranderen is dan gericht op 
bijsturen. Als laatste spreekt Armenakis over de ervaren aantrekkelijkheid van de verandering, 
die gebaseerd is op de gepercipieerde gevolgen van de verandering. Hij spreekt over verander-
bereidheid als een ‘belief’:239

“A belief is an opinion or a conviction about the truth of something that may or 
may not be obvious or subject of verification.”

Er zijn change beliefs (veranderparadigma’s), die zich verhouden tot veranderen zien als kans 
(opportunity) versus bedreiging (danger). Er zijn positieve werkingsmechanismen (support) die 
een verandering ondersteunen versus negatieve werkingsmechanismen die de verandering te-
genhouden (resistance of weerstand).240 Wanneer bijvoorbeeld het verleden aantrekkelijker en als 
beter wordt voorgesteld, is veranderen een bedreiging. Men wil in stand houden wat men heeft, 
terugkeren en niet veranderen. Dit hangt samen met het feit dat men wel weet wat men heeft 
(controle over de bestaande situatie), maar niet weet hoe de nieuwe, veranderde situatie gaat 
worden. Hierbij vergeet men dat van buitenaf (extern) de verandering doorgaat. Weliswaar pro-
beert men door interne oriëntatie de verandering buiten te sluiten, maar dit maakt dat er niet 
flexibel op verandering gereageerd kan worden en het is de vraag of ‘verandering buitensluiten’ 
werkt. Het is bijvoorbeeld onmogelijk uit te sluiten dat er mobiele telefoons zijn, vraag is wel hoe 
ermee om te gaan. 

Zoals in paragraaf 2.4.3 genoemd, zijn er vier ‘scholen’, die op een verschillende manier naar de 
werkelijkheid van een veranderproces kijken, namelijk:

1. rationeel
2. procesmatig
3. systeemdenken
4. holistisch (alles heeft met alles te maken = complex)

238 Armenakis, A.A., Bernerth, J.B., Pitts, J.P., & Walker, H.J. (2007).
239 Ibid (2007, p. 483).
240 Giangreco, A. (2002, p. 20).
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De rationele school stoelt op de principes van de formele logica (1). Het procesmatige denken 
stoelt op de principes van de dialectiek (2). Het systeemdenken en het holisme stoelen op de 
principes van de trialectiek (3).241 

Toelichting
Ad 1) Formele logica is gebaseerd op drie axioma’s (uitgangspunten):
1. axioma van de contradictie: iets kan niet zichzelf zijn en iets anders;
2. axioma van identiteit: iets is gelijk aan zichzelf;
3. axioma van uitgesloten midden: iets is het een of het ander.

De formele logica is een van de pijlers van het modernisme. In dit denken staat de ratio centraal 
en tot ver in de twintigste eeuw is dit paradigma leidend en van invloed op het denken in de kerk. 
Alles moet verklaarbaar en bewijsbaar zijn. Deze logica resulteert in aandacht voor identiteit, 
afbakening van entiteit en omgeving, nadruk op continuïteit, duurzaamheid en permanentie.242 

Deze herinneringscultuur is gebaat bij traditie door de stabiele overdracht van normen en waar-
den. Ruimte voor veranderen is mogelijk via een bewijsbaar en rationeel pad. 

Dit perspectief hangt samen met ontwerpdenken. Ontwerpdenken gaat uit van een van te voren 
bepaald eindresultaat en is in meer of mindere mate gedefinieerd door specialisten. Het plan 
staat centraal en kenmerkend is de nadruk op procesrationaliteit. In het proces wordt scheiding 
aangebracht tussen ontwerp en invoering (scheiding tussen denken en doen), er wordt oplos-
singsgericht gedacht en er is sprake van een duidelijke planning. De vooronderstelling van ont-
werpdenken is dat verandering ontstaat als je belangen bij elkaar brengt, eerst nadenkt en doe-
len stelt en deze vervolgens planmatig uitvoert. Deze ordening verlangt dat ontwikkelingen 
voorspeld, gestuurd en beheerst worden. Een dergelijke aanpak kan zinvol zijn in stabiele en 
voorspelbare situaties of wanneer problemen zeer acuut zijn en het voortbestaan van een orga-
nisatie bedreigen, zodat snelle en krachtige ingrepen nodig zijn. Ontwerpdenken maakt veel 
gebruik van deskundigen en de besluitvorming is procedureel en strak georganiseerd.243 

Ad 2) Het tweede principe, de dialectiek, bestaat uit de spanning tussen twee tegenoverge-
stelde krachten: these en antithese. Dit principe biedt een verklaringsgrond voor progressieve 
en sprongsgewijze ontwikkeling. De taal van verandering is die van strijd, tegengestelde krach-
ten, overwinnen, neutraliseren, druk, weerstand en kleur bekennen.244 Dit kan leiden tot het 
idee dat veranderen noodzakelijk is, omdat de tijd dit vraagt. Dit staat op gespannen voet met 
de traditie. 

241 In: Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 265).
242 Ibid., p. 266.
243 Boonstra, J.J. (2000, pp. 12, 13).
244 Ibid., p. 266.
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Dit perspectief hangt samen met ontwikkeldenken. De ontwikkelaanpak start met een analyse245 
en oplossingsrichtingen worden met medewerking van betrokkenen besproken. Veranderingen 
worden geleidelijk gerealiseerd, ontstaan soms ook vanzelf.246

Ad 3) Het derde principe, de trialectiek, is een aanvulling op het principe van de dialectiek. Kern 
is dat er gedacht wordt in termen van energie die zich concretiseert in verschillende verschijnings-
vormen. Verandering wordt verwoord met begrippen als verbinding, inter-afhankelijkheid, syste-
mische samenhang, holistische visie en aantrekkingskracht. Dit sluit aan bij wat Hannah Arendt 
(1994) aangeeft met betrekking tot relaties tussen mensen die fundamenteel broos van karakter 
zijn. Dit betekent dat rationeel denken en handelen beperkt is. Van tevoren is niet duidelijk waar 
de weg heen leidt. De weg is open voor toevalligheden,247 en onderkend wordt dat veranderen 
beperkt maakbaar is. Dit principe sluit aan bij het denken over complexe veranderprocessen. 

In dit proefschrift is ervoor gekozen om de visie op veranderparadigma’s (change beliefs) te 
beschrijven als een specifieke oriëntatie op de sturing van de verandering door de herinnerings-
managers in het complexe veranderproces van Samen op Weg. Dit resulteert in vier veranderpa-
radigma’s die de botsing van verschillende veranderinzichten en het al dan niet openstaan voor 
verandering helder maken. De verwoording is gebaseerd op de theorie over veranderbereidheid 
en een eerste verkenning van het Samen-op-Weg-proces als complex veranderproces:
-  Veranderen is noodzaak – Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn en er is 

support in de groep. De herinneringscultuur staat open voor verandering.
-  Veranderen is bijsturen – Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn, 
-  maar er is weerstand in de groep met betrekking tot het opgeven van belangrijke ankerplaatsen 

en herinneringsdocumenten. De herinneringscultuur staat enigszins open voor verandering.
-  Veranderen is niet beter – Veranderen is bedreigend, maar er wordt wel ruimte ervaren, er is 

support om in de groep na te denken over wat onopgeefbaar vastligt en waar verandering 
noodzakelijk is om mensen voor je te winnen. De herinneringscultuur staat enigszins open 
voor verandering.

-  Veranderen is terugkeren en in stand houden – Veranderen is bedreigend en er is weerstand in 
de groep als anderen bepalen wat niet onopzegbaar vastligt. De herinneringscultuur staat 
niet open voor verandering.

245 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 267) “Door de nadruk op problemen is het gevaar aanwezig dat het onderzoeken van 
de fouten leidt tot een defensieve houding bij betrokkenen. Dit leidt tot anticiperend gedrag en een pogen ‘goed’ te 
lijken in plaats van een streven goed te zijn (Kofman & Senge, 1993). Dit verlies aan integriteit kan uitmonden in 
collusief leren. Barret (1995) geeft aan dat probleemoplossing resulteert in versterking van een gefragmenteerde 
visie op de werkelijkheid. Voorts leidt probleemoplossing snel tot een exclusief rationeel analyseproces met weinig 
ruimte voor intuïtie en verbeelding. De emotie die het zoeken naar fouten en oorzaken oproept, is meestal angst 
voor het aanwijzen van schuldigen: het zondebok-mechanisme.”

246 Boonstra, J.J. (2013, p. 7).
247 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 24).
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Hieruit valt af te leiden dat er vier posities zijn die de oriëntatie in Samen op Weg sturen namelijk: 

Figuur 2.4. Overzicht veranderparadigma.

Het is enigszins discutabel om bovenstaande indeling paradigma’s te noemen, omdat het niet 
een totale theorie omvat, het zijn change beliefs. Het geeft wel een referentiekader248 aan van 
waaruit het complexe veranderproces te interpreteren valt. Het geeft focus, vandaar dat hiervoor 
gekozen is.

2.5.3 Werkingsmechanismen

Er zijn werkingsmechanismen die verandering ondersteunen (support), zoals: initiatief en ge-
sprek, beweging en vernieuwing. Er zijn ook werkingsmechanismen die verandering tegenhou-
den (resistance), zoals: acties die leiden tot vertragen en verlammen, conserveren en diskwalifi-
ceren. Om de vragen met betrekking tot werkingsmechanismen goed te kunnen beantwoorden 
zijn de werkingsmechanismen nader omschreven. 
Werkingsmechanismen zijn onder te verdelen in fixaties, beweging en vernieuwing. 
Fixaties kenmerken zich door het vastlopen van het veranderproces (de veranderbereidheid is 
nihil). Dit wordt zichtbaar in diskwalificeren, herhalen, verlammen, afsluiten, afsplitsen. Veran-
deren is een bedreiging .
Als er beweging ontstaat (er is veranderbereidheid),wordt dit zichtbaar in het nemen van initia-
tief, bereidheid tot gesprek en het sluiten van een compromis, het nemen van een besluit. Ver-
anderen wordt als kans gezien om van betekenis te zijn. 
Bij vernieuwing (veranderbereidheid is groot) wordt dit zichtbaar in gezamenlijk optreden naar 
buiten (eenheid naar buiten), gezamenlijke besluiten over de interne koers (eenheid naar binnen). 
Vernieuwing als transformatie wordt zichtbaar in het formuleren van nieuwe ankerplaatsen, een 
gezamenlijke herinneringscultuur en herinneringspraktijk, die herkenbaar is voor ‘de wereld’ en 
de lidmaten van de nieuw te vormen entiteit. Veranderen wordt als kans gezien om van beteke-
nis te zijn. 

248 Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren. Dit is een van de 22 definities, 
zie https://www.encyclo.nl/begrip/paradigma.
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Zo ontstaan de volgende operationalisaties van de werkingsmechanismen:

Werkingsmechanismen Beschrijving Veranderbereidheid

                Fixaties  

                W
eerstand

Vertragen betekent dat er sprake is van 
meer informatie vragen.

    Veranderen is bedreigend

Veranderbereidheid 
klein

veranderbereidheid 
nihil

Afsluiten betekent dat er sprake is van 
afzonderen.

Diskwalificeren betekent dat er sprake is 
van afwijzen.

Herhaling betekent dat er sprake is van 
conserveren.

Verlammen betekent dat er sprake is van 
stilstand.

Splitsen betekent dat er sprake is van 
desintegreren en loskoppelen.

      Losm
aken en vernieuw

en 

      Support  

Initiatief betekent dat er sprake is van de 
eerste aanzet, een aanjagen van Samen 
op Weg.

      Veranderen is een kans

Veranderbereidheid 

Gesprek betekent dat er dialoog ontstaat.

Compromis betekent dat er sprake is van 
polderen en besluiten.

Vernieuwing is zichtbaar in gezamenlijk 
optreden naar buiten. Veranderbereidheid 

grootVernieuwing is zichtbaar in gezamenlijke 
besluiten over de interne koers.

Vernieuwing als transformatie is 
zichtbaar in het formuleren van nieuwe 
ankerplaatsen, een gezamenlijke 
herinneringscultuur en 
herinneringspraktijk, die herkenbaar is 
voor ‘de wereld’ en de lidmaten van de 
nieuw te vormen entiteit.

Tabel 2.5. Overzicht werkingsmechanismen.

Beweging en vernieuwing is mijns inziens niet los te zien van de tijd en de invloed van nieuwe 
generaties:249

“People remember special emotional experiences from when they were young 
adults because, in order to make sense and reflect on these experiences, they talk 
about them with others. . . . Generational identifications are constructed out of 
generational cultures that provide a set of embodied practices, tastes, attitudes, 
preferences and dispositions, which are sustained by collective memories and en-
forced by control, through rituals of exclusion, of access to collective resources.” 

249 Misztal, B.A. (2003, p. 88).
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Beweging en vernieuwing zijn dus onlosmakelijk verbonden met het aangaan van het gesprek, 
een dialoog voeren. Er is ruimte om te spreken over de herinneringspraktijken en de mogelijke 
vorming van nieuwe ankerplaatsten en herinneringsdocumenten, zodat nieuwe wegen niet bij 
voorbaat door exclusie en vastliggende organiseerroutines ontoegankelijk worden verklaard.
Het lijkt logisch dat herinneringspaden in de verschillende herinneringsculturen ook andersom 
de fixaties voeden. Want exclusie betekent ook inclusie van bekende herinneringspaden, waar-
den en tradities die belangrijk worden gevonden. 
Hoe dit zich ontwikkelt in het Samen-op-Weg-proces is een onderdeel van het complexe veran-
derproces. Over het algemeen zijn fixaties terug te voeren op:
-  Voice of justice (rationeel (ver)oordelen): vasthouden aan eigen waarden als herinneringsdra-

ger van de eigen herinneringscultuur;
-  Voice of cynicism (dit werkt niet, dit levert geen voordeel): vasthouden aan wat je dierbaar is 

en afkeuren van alle initiatieven en geen enkel geloof hebben in verandering;
-  Voice of fear (angst voor verandering): angst verlamt en het weerhoudt mensen ervan te 

handelen. Het is een vorm van overlevingsmechanisme en weerstand tegen verandering.250

Soms lijkt het woord ‘draagvlak’ zich vooral te vertalen in het betrekken van veel mensen. Dit 
hoeft echter geen garantie te zijn voor ‘draagkracht’. Zo is een bekend fenomeen dat er door de 
‘top’ geïnventariseerd wordt wat er ‘leeft’ op de werkvloer, zonder de intentie om er daadwerke-
lijk iets mee te doen. Dat zorgt voor een gevoel van onrecht en een gebrek aan erkenning. Dit 
gevoel wordt vaak niet direct zichtbaar en geuit, maar hecht zich in de onderstroom.251

De onderstroom bestaat uit vooronderstellingen, gevoelens en emoties die niet worden uitge-
sproken en die deel uitmaken van de bewoonde herinnering. Ruimte voor het perspectief van de 
ander is niet vanzelfsprekend.252 En over dat perspectief heb je geen zeggenschap en controle. 
Kloosterboer (2008) beschrijft zoals gezegd dat er een conflict is tussen controle en autonomie. 
Het individuele lid heeft niet zoveel invloed en zeggenschap, ook al is er een systeem van afvaar-
diging. Invloed (beïnvloeding) is het daadwerkelijke effect van macht in een specifieke situatie.253

Uit onderzoek blijkt dat invloed afhankelijk is van de wijze waarop invloed uitgeoefend wordt en 
van de positie die de persoon die de invloed uitoefent, heeft.254 Met andere woorden: er zijn in-
vloedfactoren en er zijn bronnen van invloed die iemands positie en bepaalde macht een basis 
geven.255

Als illustratie bij deze bronnen van macht volgt hieronder een voorbeeld van een bespreking van 
een verandercasus tijdens een bijeenkomst met interimpredikanten in 2017. In dit voorbeeld lijkt 

250 Scharmer, O. (2009). In: TvOO december nr. 4 2013, p. 85.
251 Van Es, R. (2009, p. 84). 
252 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 132).
253 Muduate, L., & Bennebroek Gravenhorst, K.M. (2003).
254 Yukl, G., & Falbe, C.M. (1991, p. 416): “Influence derived from various characteristics of the agent, the agent’s 

position, and the target-agent relationship. Ratings of position and person characteristics emphasize the potential 
for agent influence, whereas attribution measures assume that agent power is actually used to influence the target.”

255 Gebaseerd op Morgan, G. (1992, p. 38).
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het te gaan over een tijdspad, maar er speelt veel meer. Zo zijn er verwachtingen die niet worden 
besproken, of slechts gedeeltelijk worden besproken en die bovendien ver uit elkaar liggen:

Er is een kerkelijke wijkgemeente met gecombineerde predikantsplaatsen A, B, C en D. De 

vorige predikant was in dienst van de combinatie van gemeenten A, B en C. Nu deze 

predikant vertrokken is, willen gemeenten B en C samenwerken en gemeente D wil wel 

gaan samenwerken met gemeente A. Samen zouden A en D een predikant kunnen 

beroepen. Gemeente D wil hier graag mee aan de slag. Echter, de kerkenraad van 

gemeente A heeft uitgesproken dat ze eerst een pas op de plaats wil maken en na wil 

denken over de toekomst. Wie zijn wij, wat willen wij zelf, wat kunnen wij betekenen voor 

de omgeving, met wie willen we samenwerken, etc. Er wordt een onderzoek in gang 

gezet. Het blijkt dat de verwachtingen binnen de kerkenraad ver uiteen liggen. De diaken 

meent dat er afgesproken was een heidag te houden. De scriba wil voortmaken, het duurt 

allemaal al zo lang, in het bedrijfsleven waar hij vandaan komt zou dit nooit kunnen. 

Uiteindelijk komt er een afspraak om door te praten met verschillende groepen binnen de 

gemeente. Het wordt een lange avond, te beginnen met eten in een restaurant. Er wordt 

gesproken met een groep kerkleden, met enkele kerkleden apart, en met een groep 

betrokken dorpelingen van buiten de kerk. 

Ruim twee uur wordt er geanimeerd gesproken, er komen bruikbare elementen op tafel. 

Dan barst de scriba ineens los: ‘Dit duurt allemaal veel te lang. We moeten een besluit 

nemen wat we willen. Gemeente D zou per 1 januari van ons horen wat we willen!’ De 

verwachtingen liggen weer ver uiteen: de scriba wil een besluit, er is al lang genoeg 

gepraat. Aan de andere kant zitten voorzitter, diaken en kerkrentmeester. Zij willen eerst 

graag horen wat er tot nu toe uit het onderzoek gekomen is, en vinden het niet erg dat het 

wat langer duurt. De planning is om nog een tweede avond te beleggen met de 

kerkenraad, om op grond van het onderzoek verdere keuzes te maken. Dit levert veel 

geharrewar op en verschillende invalshoeken. De scriba en kerkrentmeester vinden het 

niet nodig. De onderzoeksgroep vindt het belangrijk het onderzoek goed af te ronden. De 

vraag is of de scriba vindt dat het onderzoek helemaal afgeblazen moet worden? Dat blijkt 

niet het geval te zijn. Maar hij vindt wel dat er duidelijkheid moet komen, een tijdspad. 

Daar willen de anderen dan ook nog wel in meegaan. Er worden nu enkele afspraken over 

het traject gemaakt. Tussentijds neemt de interimpredikant contact op met de voorzitter. 

De suggestie is om aan het begin van de bijeenkomst op 12 januari eerst tijd te besteden 

aan de verschillende manieren waarop ieder lid van de kerkenraad in het 

veranderingsproces staat. ‘Ja,’ zegt de voorzitter, ‘het is wellicht een goed idee om daar 

eens aandacht aan te besteden, maar op 12 januari hebben we daar geen tijd voor, we 

hebben alle tijd nodig voor het gesprek over de bevindingen.’ Hij wil wel graag dat de 

interim predikant het mee in de gaten houdt… Meer is niet nodig, denkt hij.

Tekstbox 2.4. Casus Bronnen van macht en bewoonde herinnering.
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Deze casus laat zien dat er een mandaatdiscussie ontstaat over het al dan niet nemen van een 
besluit. In de casus is zichtbaar dat er frustratie is over de stroperigheid van het proces, wat leidt 
tot de roep om sturing. Het besluit moet genomen worden, er komt een emotionele oproep die 
maakt dat er iets ‘moet worden afgesproken’. Er zijn verschillende veranderparadigma’s en het 
lijkt erop dat de bronnen van macht en invloed van de scriba om formeel mandaat te realiseren 
groter zijn dan die van de interimpredikant. Sturing is niet eenvoudig, omdat het niet gaat over 
eenmalige planmatige beslissingen, maar ook over de toekomst van de kerk. De voorzitter in het 
voorbeeld gaat de confrontatie niet aan om het expliciet te hebben over het veranderproces en 
de gevoelens die dit oproept (afsluiten of polderen). Dit kan tot gevolg hebben dat de voorzitter 
liever het informele circuit ingaat om er via een-op-eengesprekjes achter te komen wat de beste 
koers is. Maar als dit niet openbaar wordt en de onderlinge dialoog en de bereidheid om samen 
te leren ontbreekt, ontstaat er geen duurzaam verbeterde situatie. Dan kan men dit gaan wijten 
aan slechte coördinatie, want omdat het niet opschiet, gaat men zich afvragen waar het aan ligt. 
De schuldvraag duikt op, spanningen blijven onbesproken en goede intenties worden bena-
drukt. Omdat de spanning niet wordt uitgesproken, komt deze in een andere vorm (of dezelfde: 
conservatie en herhalen) terug.256 Er zijn verschillende opvattingen over wat goed is om te doen. 
Duidelijkheid en een mooi tijdspad lijken dan het ei van Columbus, maar dat is niet zo. De be-
sluitvorming is ingewikkeld. 

Dit voorbeeld sluit aan bij de ‘chaos’ van een complex vraagstuk. In het Samen-op-Weg-proces 
waren er per defi nitie verschillende wensen, verschillende partijen en belangen.  Onderstaand 
model van Stacey (2002) laat zien dat de mate van overeenstemming en de mate van zekerheid 
iets zeggen over de complexiteit van besluitvorming en sturing. Hoe minder overeenstemming 
over de inhoud en zekerheid over de koers, hoe complexer de besluitvorming:

F iguur 2.5. Besluitvorming en complexiteit (Stacey, 2002).

Zoals eerder betoogd, is Samen op Weg inhoudelijk complex en psychologisch complex, omdat 
de vraagstukken zowel geloofsvraagstukken als structuurvraagstukken betreff en en zoals gezegd 
is het verschil tussen de herinneringsculturen psychologisch complex. Daar komt nog bij dat 
veel mensen betrokken zijn bij de besluitvoering en de begeleiding niet vrij is van tegengestelde 

256 Vermaak, H. (2009, pp. 160-162).
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belangen. Stacey gaat dieper in op het dilemma van de begeleiding van complexe verandervra-
gen. Want behalve dat er geen overeenstemming is over veel zaken waarover beslist moet wor-
den en onzekerheid over de koers, maken de herinneringsmanagers en herinneringsdragers in 
het geval van Samen op Weg zelf ook deel uit van het proces. Stacey stelt vragen over de voor-
waarden voor vernieuwing. Hij zegt:

“Are agents in a changeable system free to choose strategy and its outcomes? Or 
are their choices determined by the nature of their system and the environment 
it operates in?”257

Met andere woorden: hoe vrij zijn de keuzes als interne belanghebbenden het proces sturen? 
Vermaak (2009) benadrukt het feit dat complexe verandervraagstukken gebaat zijn bij leererva-
ringen en de houding om in een collectieve handelingspraktijk gezamenlijk probleemgebieden 
te definiëren. Er zijn dus niet alleen behoeftes van de groep en een relationeel ontwerp, maar er 
is meer nodig om bij complexiteit om te gaan met werkingsmechanismen. Het onderkennen van 
werkingsmechanismen helpt om inzicht te krijgen in de invloed van bewoonde herinnering in 
veranderprocessen. In essentie is er niets wat vernieuwing zo goed mogelijk maakt als betrok-
kenen die zelf blijven vernieuwen. 

2.6  Perspectief 

In dit hoofdstuk is het theoretisch kader beschreven. Hieronder volgt een samenvatting van de 
belangrijkste perspectieven van dit theoretisch kader.

In het Samen-op-Weg-proces komen drie kerkelijke organisaties bij elkaar en wordt er verlangd 
dat deze drie komen tot samenwerking in één collectieve handelingspraktijk en landelijke organi-
satie. Dit samenwerken en het komen tot één gezamenlijk gedragen fusieorganisatie is complex.
Bewoonde herinnering is herkenbaar in de levens- en geloofsgeschiedenis van individuele kerk-
leden, vertaalt zich door naar de groepsgeschiedenis van een kerkelijke herinneringspraktijk, wat 
herkenbaar is in tradities met betrekking tot het instituut kerk, de gevormde organiseerroutines, 
de omgang met herinneringsdocumenten zoals bijvoorbeeld de Bijbel en rituelen zoals bijvoor-
beeld de vormgeving van de eredienst en de omgang met de sacramenten. Samenvattend is 
bewoonde herinnering fysiek tastbaar en herkenbaar in de handelingspraktijk. Bewoonde herin-
nering wordt dus gevormd in a) ankerplaatsen en door herinneringsdocumenten en b) de han-
delingspraktijk: herinneringcultuur.

Ad a) Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten
Er zijn verschillende fysieke plekken, met zichtbare verschijningsvormen, en specifieke herinne-
ringsdocumenten die terugverwijzen naar de historie van de afzonderlijke kerken. In de loop der 
eeuwen zijn er ankerplaatsen gevormd en keuzes over de inrichtingen en prioriteit van herinne-
ringsdocumenten gemaakt. Deze keuzes hebben invloed op het herinneren van de nazaten van 

257 Stacey, R. (1995, p. 478).
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de Reformatie, personen kerkend in drie verschillende denominaties die elk een eigen herinne-
ringscultuur ontwikkelden. Herinneringsmanagers in het Samen-op-Weg-proces zijn ‘publieke 
figuren’ met een functie en een rol hierin, zoals leden van de Raad van Deputaten, voorzitters 
van werkgroepen en vertegenwoordigers van modaliteiten in de media. De geschiedenis en vor-
ming van de ankerplaatsen en herinneringsdocumenten leiden tot specifieke profilering van de 
drie fusiepartners. 

Ad b) Herinneringscultuur
Gaandeweg vormt zich een traditie, een geschiedenis van de groep. We herinneren ons of we 
vergeten, afhankelijk van de sociale groepen waarin we verkeren.258 Geertz geeft aan dat overtui-
gingen en rituelen in essentie realiteit zijn en dat religieus denken en handelen alles doordrenkt 
en ‘bewoont’.259 De traditie wordt verstevigd en vereist een voortzetting van de overdracht van 
betekenissen door stabiele vormen van gezamenlijke uitingen: de herinneringscultuur. Via ge-
deelde en besproken gebeurtenissen in de media, maar ook via eigen specifieke kanalen van 
verschillende modaliteiten wordt dit kenbaar en herkenbaar. Op deze wijze kan vertrouwen of 
wantrouwen zich vastzetten (fixeren) in een persoon, groep, volk. Het is ‘bewoonde herinne-
ring’. Emoties scheppen ook kansen voor verandering. Ze kunnen het potentieel aanboren om 
in beweging te komen. Dit wordt ook wel stretch genoemd.260 Stretch refereert enerzijds aan de 
bij mensen en in een organisatie gevoelde noodzaak en ambitie om te veranderen (actiebereid-
heid), anderzijds suggereert stretch de ruimte voor creativiteit.261 Dit sluit aan bij wat Vermaak 
(2009) oprekken noemt. 
Samenvattend is een complex veranderproces gedefinieerd als weerbarstig en taai en kenmerkt 
een dergelijk proces zich door inhoudelijke, psychologische, contextuele en sociale complexiteit. 
In een fusie gaat het om het voortbestaan van een organisatie waarbij kwesties spelen als iden-
titeit, de kern van de opvattingen van de dienst of de missie, wederzijds vertrouwen en prakti-
sche afspraken. De meerwaarde van een fusie moet een betere positie opleveren voor alle fusie-
partners. Er is sprake van het ontstaan van 1) veranderparadigma’s en 2) werkingsmechanismen.

Ad 1) Veranderparadigma’s
Bij een veranderproces is sprake van een systemische samenhang en inter-afhankelijkheid. Dat 
wil zeggen dat het veranderproces niet wordt gerealiseerd door ‘af te spreken’ dat verandering 
moet plaatsvinden, of door vergaderingen te plannen. Er is meer voor nodig. Het hele ‘systeem’ 
moet in beweging komen. Het gaat om jongleren, het in de lucht houden van meerdere ‘ballen’. 
Dit brengt spanningsvelden met zich mee, bijvoorbeeld het spanningsveld tussen veranderen 
zien als kans of als bedreiging. De herinneringspaden leiden tot een bepaalde herinneringscul-
tuur. Of zoals Quinn262 stelt: er is in de ontwikkeling van een organisatiecultuur een spanning 

258 Halbwachs, M. (1925, p. 40).
259 Geertz, C. (1973, p. 112): “The imbuing of a certain specific complex of symbols – of the metaphysic they formulate 

and the style of life they recommend – with a persuasive authority which, from an analytic point of view, is the 
essence of religious action.”

260 Zie: Pralahad, C.K., & Hamel, C. (1994), Ghoshal, G., & Bartlett, C.A. (1997).
261 Kloosterboer, P. (2008, p. 13).
262 Quinn, R.E. (1988).
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tussen interne en externe oriëntatie en tussen flexibiliteit en controle.263 De mate van verander-
bereidheid en innovatie is groter naarmate er meer externe oriëntatie en flexibiliteit is ontwik-
keld. Een sterke cultuur is echter gebaat bij stabiliteit en controle. Veranderen vormt dan een 
bedreiging. 

Er zijn vier veranderparadigma’s benoemd:
-  Veranderen is noodzaak – Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn en er is 

support in de groep. De herinneringscultuur staat open voor verandering.
- Veranderen is bijsturen – Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn, 
-  maar er is weerstand in de groep met betrekking tot het opgeven van belangrijke ankerplaat-

sen en herinneringsdocumenten. De herinneringscultuur staat enigszins open voor verande-
ring.

-  Veranderen is niet beter – Veranderen is bedreigend, maar er wordt wel ruimte ervaren, er is 
support om in de groep na te denken over wat onopgeefbaar vastligt en waar verandering 
noodzakelijk is om mensen voor je te winnen. De herinneringscultuur staat enigszins open 
voor verandering.

-  Veranderen is terugkeren en in stand houden – Veranderen is bedreigend en er is weerstand in 
de groep als anderen bepalen wat niet onopzegbaar vastligt. De herinneringscultuur staat 
niet open voor verandering.

Ad 2) Werkingsmechanismen
Werkingsmechanismen kunnen fixeren, losmaken of vernieuwen. Werkingsmechanismen zijn 
onder te verdelen in werkingsmechanismen die de verandering ondersteunen, zoals: initiatief en 
gesprek, beweging en vernieuwing. Er zijn ook werkingsmechanismen die verandering tegen-
houden zoals: vertragen en verlammen, conserveren en diskwalificeren. 
Werkingsmechanismen beïnvloeden dus de veranderbereidheid. De wijze waarop herinnerings-
managers invloed (beïnvloeding) uitoefenen, is afhankelijk van de positie die zij of de persoon 
met invloed hebben.264 Met andere woorden: er zijn invloedfactoren en er zijn bronnen van macht 
die iemands positie een bepaalde kracht geven. Hoe meer mensen volgen, hoe meer dit gezien 
wordt als bevestiging van het eigen gelijk. Vervolgens treedt er ‘sociale besmetting’ op: elke partij 
meent door het vergroten van de groep ‘supporters’ haar machtsbasis te kunnen vergroten. 
De negatieve werkingsmechanismen zijn over het algemeen terug te voeren op: 
- Voice of justice = rationeel (ver)oordelen;
- Voice of cynicism = dit werkt niet, dit levert geen voordeel op;
- Voice of fear = angst voor verandering.

De wijze waarop bovenstaande perspectieven toegepast worden in het onderzoek, beschrijf ik in 
hoofdstuk 3, waar ik het onderzoeksdesign uitwerk. 

263 Muijen, J.J. (2002). In: Organizational study: A casestudy.
264 Yukl, G., & Falbe, C.M. (1991, p. 416): “Iinfluence derived from various characteristics of the agent, the agent’s 

position, and the target-agent relationship. ratings of position and person characteristics emphasize the potential 
for agent influence, whereas attribution measures assume that agent power is actually used to influence the 
target.”
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HOOFDSTUK 3 

Onderzoeksdesign

3.1  Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het theoretisch kader, het perspectief van het onderzoek verwoord, 
maar hoe krijgen de twee kernwoorden – bewoonde herinnering en complex veranderproces – 
en de uitwerking daarvan vorm in dit onderzoek? 

Zoals toegelicht in hoofstuk 1 zijn alle officiële stukken van de verslaglegging van de landelijke 
ontwikkeling van het Samen-op-Weg-proces gedigitaliseerd en voor onderzoek beschikbaar ge-
maakt. Deze feitelijke weergave vormt de bron voor een learning history. Ik sta stil bij het voor-
onderzoek en geef een totaaloverzicht van de opzet van het onderzoek. Ik onderbouw vervolgens 
de keuzes voor narratief onderzoek en de vorm van een learning history. Ik belicht de omgang 
met de bronnen en onderbouw mijn keuze voor een membercheck, de uitwerking van de res-
pons en de verwerking en verrijking van de data. Ook ga ik in op de wijze van analyseren. Afslui-
tend licht ik toe hoe de betekenis en conclusies beschreven zijn. 

3.2  Het vooronderzoek

Zoals beschreven in hoofstuk 1 is het, alvorens een duidelijke doelstelling en scherpe vraagstel-
ling te formuleren, noodzakelijk eerst overzicht te verkrijgen over het totale proces van Samen 
op Weg en de toegang tot de bronnen (zie ook paragraaf 1.6, 2.2, 2.3). 

In overleg met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heb ik met een 
drietal informanten gesproken. Zo heb ik gesproken met dr. P. van den Heuvel, die vanaf 1980 
lid is geweest van de werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden, een van de werkgroepen tijdens 
het Samen-op-Weg-proces.265 Tijdens dit proces schreef hij een brochure waarin hij toelichtte wat 
de nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inhield. In ons gesprek heeft hij de 
kerkrechtelijke achtergrond van het Samen-op-Weg-proces toegelicht. In dit gesprek werd duide-
lijk dat er voldoende bronnen aanwezig zijn om een grondig onderzoek vorm te geven.
Daarnaast heb ik gesproken met ds. T. Poot, een van de initiatiefnemers van Samen op Weg. 

265 Hij legt uit dat verschillende groepen zich hebben beziggehouden met de kerkorde:
 - KoA-hervormd = Adviescollege van hervormd moderamen  voor kerkordelijke zaken; 
 - Deputaten kerkorde = adhocgroep inzake kerkordelijke zaken en voorbereidend voor gereformeerde synode;
 - Wetscommissie Lutheranen = adhocgroep kerkordelijke zaken;
 - KoA-Samen op Weg = werkgroep voor kerkordelijke zaken betreffende tussenorde/ huishoudelijke; reglementen;
 -  Werkgroep Kerkorde (na 1990) met nieuwe bemensing (veel professionals; theologen, kerkordespecialisten 

etc.). 
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Deze hervormde emeritus predikant uit Bodegraven behoorde tot de groep van achttien her-
vormde en gereformeerde predikanten die in 1961 met Pinksteren hun kerken opriepen weer één 
te worden. Ds. T. Poot was in 1961 benoemd als conrector en later als rector van de studenten-
woongemeenschap van Kerk en Wereld en werd in die hoedanigheid ook gevraagd. Hij vertelde:

“We werden in de jaren zestig geconfronteerd met de grote omslag in het ge-
loofsdenken en de moraal. Bovendien ervoeren we in het evangelisatiewerk de 
gescheidenheid van de kerken als blokkade om het Evangelie naar buiten uit te 
dragen. Er zijn toen een aantal bijeenkomsten geweest. Dominee Toornvliet (een 
zeer bevlogen predikant) gaf aan dat we moesten samenwerken. Hij stuitte op 
zowel inhoudelijke als organisatorische moeilijkheden in de evangelisatie. Hij 
vertelde dat ze van oordeel waren dat ‘de gescheidenheid van de hervormde en 
gereformeerde kerken niet langer geduld kan worden’. De oproep sloeg in als een 
bom, het vervolg was onvergetelijk; het congres van 1962, die samenkomst zal ik 
nooit vergeten. De oproep van de Achttien, zoals ze al snel werden genoemd, is 
het officieuze begin van het Samen-op-Weg-proces.”266

In dit gesprek werd mij duidelijk dat het Samen-op-Weg-proces meer dan voldoende aankno-
pingspunten bood om te bestuderen als complex veranderproces.
Vervolgens heb ik gesproken met ds. B. Wallet. Hij was voorzitter van de hervormde synode, 
secretaris van de Raad van Deputaten Samen op Weg en voorzitter van de werkgroep Kerkorde. 
Hij heeft een overzicht kunnen geven van het totale proces, dat ook beschreven is in zijn boek 
Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Vervolgens heb ik ook na een literatuurstu-
die geconcludeerd dat het Samen-op-Weg-proces voldoende kansen bood voor een onderzoek. 

266 “Toen de oproep was uitgegaan, ging het verder als een trein. Er deed een heel aantal prominenten mee van wie we 
het niet verwacht hadden, zoals de ARP-politicus en rechtsgeleerde W.F. de Gaay Fortman. Fantastisch was dat! De 
Gaay Fortman sprak samen met Henk Berkhof in 1962 op het eerste Samen-op-Weg-congres in de Jaarbeurshal in 
Utrecht voor maar liefst 4.500 mensen.”Ook het meedoen van de predikant J.H. Sillevis Smitt, “een persoon met 
een vromer gemoed als deze man was er haast niet”, was volgens Kuitert een enorme opsteker voor ‘de Achttien’.
Het meedoen van zulke vooraanstaande personen gaf veel mensen vertrouwen.” https://historiek.net/harry-kuitert-
spraakmakend-protestantse-theoloog/47630/okt. 2017. Geraadpleegd november 2017.
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3.3  Opzet van het onderzoek

Het onderzoek naar de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex ver-
anderproces is als volgt opgebouwd:

Opzet onderzoek Uitwerking 

Vooronderzoek Interviews met drie informanten van Samen op Weg.
Literatuurstudie over Samen op Weg, de kerkgeschiedenis vanaf de Reformatie 
en de actualiteit van de jaren ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000.
Bepalen doelstelling en vraagstelling.

Toelichting in paragraaf 1.6 en 2.2, 2.3 en 3.2.

Theoretisch kader Definiëren begrippen bewoonde herinnering en complex veranderproces.
Bijstellen vraagstelling en formuleren deelvragen.
Formuleren perspectief van het onderzoek.

Toelichting in paragraaf 1.5 en hoofdstuk 2.

Keuze voor narratief 
onderzoek 

Definiëren uitgangspunten van narratief onderzoek.

Toelichting in 3.4.

Instrument 
learning history

Literatuurstudie 
Definiëren methodische uitgangspunten learning history
Maken van de samenvatting 
-  Bronnen: documenten van de periode 1961-1973 en verslaglegging van alle 

gezamenlijke vergaderingen in de periode 1973-2003/4 (zie toelichting aan 
het eind van dit hoofdstuk)

- Selectie op basis van vraagstelling
- Chronologie
- Stemmen
- Regels 

Membercheck: validatie door respondenten (herinneringsdragers) 
- Respons verwerken en toevoegen aan data
- Het maken van memo’s 

Analyse 
- Literatuurstudie 
- Datareductie
- Definiëren van de hittepunten
- Perspectief 
- Verzadigingspunt (saturatie)
- Conclusies

Toelichting in paragraaf 3.5 tot en met 3.7.
Toepassing in hoofdstuk 4, 5 en 6.
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3.4  Narratief onderzoek

Narratief onderzoek is een vorm van interpretatief onderzoek of kwalitatief onderzoek. Het on-
derscheid tussen kwalitatief en kwantitatief levert soms misverstanden op. Ook narratief onder-
zoek heeft kwantitatieve aspecten, zoals onderzoeken hoe vaak een bepaald fenomeen voor-
komt. Met de verhalen binnen narratief onderzoek wordt getracht een portret te maken van een 
culturele groep, van de opvattingen die er binnen de groep heersen, de leefwereld, de tradities, 
et cetera.267 Met andere woorden, narratief onderzoek biedt mogelijkheden om de complexiteit 
van het menselijk handelen in kaart te brengen. Welke patronen zijn er uit de verhalen te destil-
leren? Wat wordt (niet) gezegd, wat zijn de emoties, de overtuigingen, wat is de cultuur? Manie-
ren van denken over organiseren en veranderen worden gecreëerd en gereflecteerd in teksten, 
conversaties en verhalen die mensen vertellen. Toch krijgt niet elk verhaal dezelfde waarde. Er 
zijn bijvoorbeeld ook verhalen die niet gehoord worden en geen gewicht krijgen, doordat ze ge-
domineerd worden door verhalen van de meest machtigen.268 Mensen hebben hun eigen manie-
ren van betekenis geven om de wereld te begrijpen:

“In steeds doorgaande gesprekken met anderen binnen gemeenschappen wor-
den steeds weer betekenissen gedeeld en nieuwe werkelijkheden gecreëerd.”269

In het boek van Eijnatten & Lieburg (2005) over de Nederlandse religiegeschiedenis wordt een 
tijdsbalk weergegeven waar de geschiedenis van Nederland gelegd wordt naast een beschrijving 
van de ontwikkelingen in het godsdienstige veld. Het één heeft invloed op het ander, zo blijkt 
daaruit. De Verlichting, de Tweede Wereldoorlog, maar ook technologische en wetenschappelij-
ke vindingen hebben invloed op de ontwikkelingen in de kerken. Of zoals Selderhuis het in zijn 
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis beschrijft: 

“Voor de negentiende-eeuwer was de wereld kenbaar, beschrijfbaar, verklaarbaar 
en beheersbaar. Einstein ontkrachtte met zijn relativiteitstheorie de klassieke na-
tuurwetten, Freud ondergroef het met zijn theorie over de onbeheersbare mo-
raal, Bergson betwistte het objectieve karakter van de tijd en Nietzsche brak met 
de vooronderstelling dat er één vast bij het woord behorende betekenis is.”270

 
Zo staat de ontwikkeling in Samen op Weg in relatie met herinneringsdragers en in relatie met 
de tijd, is Samen op Weg verbonden met specifieke maatschappelijke ontwikkelingen en ingebed 
in de geschiedenis van generaties. 

267 Barthes, R. (1977, p. 79): “Moreover, under this almost infinite diversity of forms, narrative is present in every age, 
in every place, in every society; it begins with the very history of mankind and there nowhere is nor has been a 
people without narrative. All classes, all human groups, have their narratives . . . Caring nothing for the division 
between good and bad literature, narrative is international, transhistorical, transcultural: it is simply there, like life 
itself.”

268 Werkman, R.A. (2006, p. 227).
269 Engeström, Y. (2008), werksystemen (Hoebeke, 1994) of cognitive domains (Maturana, 1997).
270 Selderhuis, H.J. (2010, p. 742).
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Een verhaal kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in het krachtenveld en machtsverhoudingen, 
in rollen en posities. Uit recent onderzoek271 blijkt dat verhalen kunnen worden gebruikt om vanzelf-
sprekende ideeën en gedachten onder de loep te nemen. Verhalen leggen verbanden tussen actoren 
in bepaalde omstandigheden.272 Ook ons geheugen van gebeurtenissen in de tijd organiseren we 
vooral in de vorm van narratieven; verhalen over hoe het was, wat mooi was en wat niet; daarbij 
worden deze verhalen gekleurd door gevoelens en emoties. Narratieven vormen een basis voor de 
manier waarop wij onze omgeving en de gebeurtenissen die daarin plaatsvinden, begrijpen. Ze la-
ten zien hoe wij in interactieprocessen, gebeurtenissen in onze omgeving creëren en de complexe 
gevolgen daarvan interpreteren.273 Crites (1971)274 in een artikel van Ganzevoort zegt het zo:

“We leven ons leven van dag tot dag, maar we verstaan ons leven alsof het een 
verhaal was. Onze collectieve identiteit, geschiedenis en religieuze tradities zijn 
op vergelijkbare wijze als verhalen gestructureerd.”275

 
Verhalen geven, met andere woorden, een illustratie van ervaringen. Volgens anderen geven 
verhalen meer dan een illustratie; verhalen omvatten de representatie van werkelijke of fictionele 
situaties in een tijdsvolgorde.276 Vanuit dat gezichtspunt maken verhalen het mogelijk om erva-
ringen holistisch (alomvattend) te bekijken.277 Ganzevoort (2011) beschrijft in navolging van 
 Ricoeur dat er drie representaties van de werkelijkheid zijn. Allereerst is er een ‘wereld achter de 
tekst’, met daarin de context, gebeurtenissen en de achtergrond van de vertellers. Daarnaast is 
er de ‘wereld van de tekst’, en ten slotte is er de ‘wereld voor de tekst’.278

Door naar de volgtijdelijkheid van de verhalen te kijken, is het mogelijk om generaliseerbare les-
sen te trekken ten aanzien van de vertelde tijd. Of zoals Ganzevoort zegt: 

“Deze volgorde verbindt gebeurtenissen tot patronen van causaliteit, wenselijk-
heid, ontwikkeling en betekenis.”279

In dit proefschrift bestaat de ‘wereld achter de tekst’ (1) uit de drie verschillende fusiepartners in 
Samen op Weg met hun gevormde herinneringen zichtbaar in de bijdrage van de respondenten 
als herinneringsdragers. De ‘wereld van de tekst’ (2) is het Samen-op-Weg-proces, zoals dit is 
beschreven in de geraadpleegde bronnen en door mij is samengevat in het verhaal van Samen 
op Weg. De ‘wereld voor de tekst’ (3) is de betekenis die ontleend wordt aan het op elkaar betrek-
ken van ‘de wereld achter de tekst’ en ‘de wereld van de tekst’. Hierin worden patronen van 
causaliteit, wenselijkheid, ontwikkeling en betekenis zichtbaar.

271 De Bruïne, E., Everaert, H., Harinck, F., Riezebos-de Groot, A., & Ven, A. van de (2011, p. 33).
272 Werkman, R.A. (2006, p. 227).
273 Ibid.
274 Crites, S. (1971, pp. 291-311).
275 Ganzevoort, R. (2011). In: Narratieve benaderingen in de praktische theologie. Humanistiek 12 (47), 61-70.
276 Ganzevoort (2011, p. 64): “Deze volgorde verbindt gebeurtenissen tot patronen van causaliteit, wenselijkheid, 

ontwikkeling en betekenis.”
277 Webster, L., & Mertova, P. (2007).
278 Ganzevoort, R. (2011, p. 63).
279 Bruner, J. (1991), zie ook: Taylor & Van Every (1999).
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3.5  Een learning history van Samen op Weg 

Een learning history is een instrument280 dat past binnen de narratieve traditie. Het is ontwikkeld 
en in de praktijk toegepast door Roth & Kleiner (1996), werkzaam bij het MIT.281 Hun basisge-
dachte is: velen werken aan vernieuwingen in organisaties, maar zelden organiseren ze het col-
lectieve geheugen van die organisatieveranderingen. Daardoor verdwijnt in de loop van de tijd 
het zicht op de mislukkingen en goede vondsten die het resultaat zijn van ‘trial and error’-leren. 
Een learning history gaat uit van ‘meerstemmigheid’ van verhalen en het hanteert het principe 
van ‘acties en hun perceptie’.282

 Ze verschaft toegang tot het verleden als bron voor kritische reflectie op veranderprocessen. Het 
is een instrument om de wereld van de tekst, achter de tekst en voor de tekst op elkaar te betrek-
ken. Een learning history heeft de volgende kenmerken:

“. . . presents the experiences and understandings of participants, people who 
initiated, implemented and participated in organizational transformation efforts;
. . . tells the story in participants’ own words;
. . . shows reports of actions and results;
. . . also includes descriptions of learning methods and techniques, the intent, 
tools, and design of an intervention;
. . . finally, the history includes descriptions of the underlying assumptions and 
reasoning that led to people’s actions. In this way, the unwritten but powerful 
tacit knowledge and undiscussable myths are brought to surface, codified, and 
turned into a knowledge base.”283

Samengevat: een learning history verwoordt de herinnering van herinneringsdragers die de ver-
andering zelf hebben meegemaakt. Het laat in hun eigen woorden zien (op basis van schrifte-
lijke bronnen) wat de acties en resultaten waren. Tevens beschrijft de learning history de inter-
venties waardoor de verandering tot stand kwam en de verwoorde onderliggende emoties van 
betrokkenen. Dit maakt het verhaal open voor betekenisgeving.284 Een learning history is geba-
seerd op de veronderstelling dat er een min of meer vaste structuur bestaat om de gegevens te 
ordenen.285

 

Dit past ook bij de uitgangspunten van de narratieve onderzoeksopvatting, namelijk: een verhaal 
heeft een structuur en een chronologie. Een learning history kent dus min of meer een vaste 
opbouw. 

De opzet van de learning history met betrekking tot Samen op Weg ziet er als volgt uit:

280 Kleiner, A., & Roth, G. (1996).
281 Massachusetts Institute of Technology bij de faculteit Society of Organisational Learning (1996).
282 Bauer, M.W. (2000, pp. 131-151): “Wie percipieert welke acties met welk effect en hoe worden deze geëvalueerd.”
283 Kleiner, A., & Roth, G. (1996, pp. 9-10).
284 Smid, G., et al (2004, p. 87).
285 Boeije, H. (2005, pp. 103, 113).
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Figuur 3.1. Visualisatie learning history Samen-op-Weg-proces.

In een learning history wordt zoveel als mogelijk is gebruikgemaakt van de oorspronkelijke tek-
sten (de wereld van de tekst). Deze teksten worden voorgelegd aan de respondenten die hierop 
een reactie geven (de wereld achter de tekst). Het onderstaande voorbeeld maakt duidelijk wat 
hiermee wordt bedoeld:

Tekst beleidsnotitie Reactie 

“In eerste instantie stelt het ingenieursbureau voor 
om de klankbordgroepleden te benaderen via 
telefonische interviews. We hebben er echter 
bewust voor gekozen om veel aandacht aan het 
proces te besteden. Dat wil zeggen, zorgvuldigheid 
en persoonlijk contact, daarom wilden we liever 
persoonlijke gesprekken (de zogenoemde factsheet 
bespreking) met de beoogde klankbordleden in 
plaats van telefonische gesprekken.”

Hier begint de omslag naar een sterk 
procesgerichte aanpak en begint ook een 
verandering op te treden in de rolverdeling tussen 
de leden van het projectteam en de adviseurs van 
het ingenieursbureau.

Tabel 3.1. Voorbeeld learning history uit de praktijk van TNO.286 

In dit voorbeeld is in de linkerkolom de feitelijke tekst zichtbaar, zoals beschreven in de be-
leidsnotitie, een van de bestaande documenten. Door de interventie van respondenten (de her-
inneringsdragers) om in de rechterkolom opmerkingen te plaatsen, ontstaan twee werkelijkhe-
den. Door deze twee werkelijkheden op elkaar te betrekken, kunnen er patronen van causaliteit, 
wenselijkheid, ontwikkeling en betekenis zichtbaar worden. Conform dit voorbeeld zijn alle do-
cumenten van Samen op Weg in volgorde van de tijd als leidraad gebruikt om de tekst in de 
linkerkolom te vullen. Concreet betreft dit in de periode 1961-2004 alle notulen en rapporten van 
de gezamenlijke synode, in totaal 15.000 pagina’s. 

286 TNO-rapport (2007). Manifest Nieuw Flevolands Peil.
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In de onderstaande paragrafen beschrijf ik achtereenvolgens mijn werkwijze met betrekking tot 
het verhaal van Samen op Weg (de feitelijke bronnen; de linkerkolom), de membercheck (de 
respondenten/herinneringsdragers; de rechterkolom) en de analyse.

3.5.1 De bronnen

Het verhaal van het Samen-op-Weg-proces, is een samenvatting287 die gebaseerd is op bestaan-
de documenten (15.000 pagina’s). Deze documenten moesten voldoen aan een aantal voor-
waarden die beschreven zijn door Forster:288 

1. doelstelling en toegang (waarbij de mate van toegankelijkheid op zich informatief kan zijn);
2. authenticiteit (wie heeft het geschreven, wanneer, met welk doel, op basis waarvan);
3.  inhoudelijke plaatsing (onderwerp, strekking, hoe verhoudt zich dit tot andere bronnen, e.d.);
4.  interpreteren (naar welke realiteit wordt verwezen, wat is de functie/bedoeling, hoe is het 

gebruik, wat is de mogelijke impact); 
5.  gebruik in het onderzoek (met welk doel, is toestemming nodig, is anonimiteit te waarborgen).

In dit geval is er toegang tot de bronnen van Samen op Weg, de authenticiteit is gecheckt. Met 
betrekking tot de punten inhoudelijke plaatsing van de bronnen, en het interpreteren en het ge-
bruik ervan voor dit onderzoek, is het belangrijk om te onderkennen dat de bronnen van Samen 
op Weg in eerste instantie zijn gemaakt voor verslaglegging. Bij onderzoek dat gebruikmaakt van 
bestaand materiaal dat in eerste instantie voor een ander doel beschikbaar is gesteld, spreken 
we over ‘door anderen uitgelokte gegevens’. Om dit bestaande Samen-op-Weg-materiaal als 
‘door anderen uitgelokte gegevens’ goed te gebruiken, is het van belang om de volgende vragen 
te beantwoorden:289 
1.  Wat was de doelstelling van het oorspronkelijke materiaal? Waarom werd deze informatie 

verzameld?
2. Wie was verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens?
3. Welke informatie werd feitelijk verzameld?
4. Wanneer is de informatie verzameld? 
5. Was er sprake van specifieke omstandigheden?
6. Hoe zijn de gegevens verzameld?

Hieronder volgt een toelichting op deze vragen met betrekking tot mijn onderzoek.

287 De samenvatting van Samen op Weg bestaat uit een geschreven inleiding en vijf hoofdstukken die overeenkomen 
met de vijf periodes van Samen op Weg. Het is conform een learning history opgebouwd uit tekstfragmenten 
(linkerpagina) en hierop is gereageert door respondenten op de rechterpagina. Vanwegen de omvang (500 
pagina’s) is dit niet in zijn geheel opgenomen.

288 Forster, N. (1994, pp. 147-166).
289 Hart, M. ‘t, et al (2003, p. 310).
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Ad 1) Wat was de doelstelling van het oorspronkelijke materiaal? Waarom werd deze informatie 
verzameld?
Het oorspronkelijke materiaal is bedoeld als verslaglegging van discussies en afspraken van de 
gezamenlijke vergaderingen van de synoden in het Samen-op-Weg-proces. 
De verslaglegging en rapporten werden besproken in de gezamenlijke synodevergaderingen en 
op grond hiervan kwam men tot de implementatie van besluiten. De verslaglegging en rappor-
ten strekken zich uit over een periode van meer dan veertig jaar waarin het fusieproces zich af-
speelde. De realiteit waarnaar verwezen wordt in deze stukken betreft de ambtelijke vergaderin-
gen van de landelijke kerk: de synode. De ambtelijke vergadering is in de presbyteriaal-synodale 
structuur de plaats waar de besluiten worden genomen. Dit geeft een specifieke dynamiek aan 
het fusieproces (zie ook ad 5).

Ad 2) Wie was verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens?
Het synodebureau verzorgde de facilitering van de gezamenlijke vergaderingen. De vergaderin-
gen werden op band opgenomen en er werd meegeschreven door een notulist. Daarnaast waren 
er rapporten die door verschillende auteurs zijn geschreven. Meestal waren dit specialisten met 
betrekking tot een bepaald thema. Een voorbeeld hiervan is het rapport Jezus Christus, onze Heer 
en Verlosser, geschreven door prof. dr. J. Muis, hoogleraar dogmatiek.

Ad 3) Welke informatie werd feitelijk verzameld?
In de eerste periode 1961-1973 zijn er nog geen gezamenlijke vergaderingen, maar wel de initia-
tiefnemers en hun missie die ze nader hebben beschreven in een aantal publicaties. Een andere 
bron uit die periode is het rapport van de Hervormde en Gereformeerde Jeugdraad met als titel 
Samen op Weg, als eerste product van samenwerking. Na die eerste periode zijn de Handelingen 
van alle synodevergaderingen in de periode van 1973-2004 gedocumenteerd. Evenals de docu-
menten van alle landelijke gezamenlijke synodevergaderingen die uiteindelijk ook beslissend 
zijn geweest voor de besluitvorming en totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De selectie die ik heb gemaakt, is bepaald door de twee kernwoorden bewoonde herinnering en 
complex veranderproces. Vervolgens is het gelocaliseerd in de landelijke, bestuurlijke en daartoe 
bevoegde organen, daar waar de besluitvorming over het fusieproces tot stand kwam.

Ad 4) Wanneer is de informatie verzameld? 
Het oorspronkelijke materiaal is verzameld tussen 1961 en 2004. 

Ad 5) Was er sprake van specifieke omstandigheden?
Het Samen-op-Weg-proces speelt zich af in een kerkelijke context. Een wereld die anders in el-
kaar zit dan de seculiere wereld. De kerkorde is een soort grondwet voor de kerk. In de kerkorde 
worden de taakvelden van de verschillende vergaderingen aangegeven. Aan het begin van het 
Samen-op-Weg-proces is als een van de eerste acties een statuut voor een gemeenschappelijke 
synode ontworpen, waarin de bevoegdheden en besluitvorming werden geregeld. Deze context 
speelt een grote rol in het fusieproces.
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Ad 6) Hoe zijn de gegevens verzameld?
In de eerste fase van het onderzoek heb ik met goedkeuring van het team Archief en Bibliotheek 
van het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht alle documenten van de landelijke 
gezamenlijke vergaderingen in het kader van het Samen-op-Weg-proces kunnen inzien. In sa-
menwerking met het team Archief zijn alle documenten gedigitaliseerd. De authenticiteit van de 
bronnen is zeker gesteld, doordat de documenten allemaal zijn voorzien van een datum, namen 
en handtekeningen. 
Er is een reglement voor archivering waarin wordt aangegeven alles zorgvuldig vast te leggen, 
omdat er sprake is van:
-  bewijs- en procesargument, omdat afspraken over personen of gebouwen die vastliggen 

vaak tientallen jaren geldig zijn; soms is het noodzakelijk om na te gaan hoe een bepaald 
besluit tot stand is gekomen;

-  historisch argument, omdat archiefstukken als bronnen voor geschiedschrijving belangrijk 
zijn. Allereerst natuurlijk voor de eigen gemeente ter gelegenheid van een jubileum, de inge-
bruikname/sluiting van een kerkgebouw of ten behoeve van een gids voor nieuw ingekomen 
leden, artikelen in het kerkblad, jaarboekje et cetera;

-  cultuurhistorisch argument, omdat het kerkarchief van belang is voor de plaats en de regio 
waar de kerk gevestigd is. Deze zogenoemde cultuurhistorische waarde kan voor de over-
heid reden zijn om deze archieven in haar archiefbewaarplaatsen op te nemen. De kerkelijke 
gemeente is dus zuinig op haar archieven als sporen van haar verleden en religieuze geschie-
denis, vanuit verantwoordelijkheid voor het nageslacht en uit respect voor het voorgeslacht. 

3.5.2 Stemmen

In de meer dan veertig jaar van Samen op Weg hebben ontelbare stemmen geklonken. De ‘lei-
dende stemmen’ (coalitie)290 werden gevormd door de herinneringsdragers van de landelijke 
gezamenlijke vergaderingen en ‘geleid door’ de Interim Raad van Deputaten, later Raad van 
Deputaten Samen op Weg en de moderamina. Andere herinneringsdragers die bij de organisa-
tieverandering een grote rol hadden, waren mensen van werkgroepen die een rapport hebben 
geschreven of die voorzitter waren. Daarnaast zijn er alle herinneringsdragers die de vergaderin-
gen bezoeken en dit waren er zo’n 150 of meer per gezamenlijke vergadering. Hun stemmen 
staan symbool voor de discussies die zijn gevoerd, en daarom noem ik deze mensen niet bij 
naam, behalve wanneer het een belangrijke motie of interventie betreft. De stemmen vertonen 
een patroon dat in te delen valt langs de lijn van:
1.  mee eens en bevestigend ten aanzien van Samen op Weg en/of het onderwerp dat bespro-

ken wordt; 
2. zorg delend ten aanzien van Samen op Weg en/of oneens met lijn die besproken wordt; 
3.  anders; bijvoorbeeld het Jongerensynode-beraad (geen formeel stemrecht, maar wel in-

vloed).

290 Kotter, J.P., et al (1997).
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3.5.3 De membercheck

Hierboven is toegelicht hoe het verhaal van Samen op Weg is samengesteld op basis van de 
bronnen. Voor de validatie is het belangrijk dat het verhaal vanuit het oogpunt van de verschil-
lende fusiepartners opnieuw wordt gelezen. Een membercheck is hiervoor geschikt, omdat een 
membercheck een vorm van validatie is en gelegenheid biedt om werkelijkheden op elkaar te 
betrekken en patronen van causaliteit, wenselijkheid, ontwikkeling en betekenis te interpreteren. 
In de theorie over de toepassing van een membercheck, is het van belang dat respondenten (in 
dit onderzoek de herinneringsdragers) kunnen reflecteren op het verhaal.291 De opbrengsten van 
de membercheck zijn meervoudig. Ze bieden de onderzoeker: 
1.  de mogelijkheid om de nauwkeurigheid en volledigheid van de bevindingen te verifiëren, die 

vervolgens de validiteit van de studie verbetert;
2. de gelegenheid om bevindingen te interpreteren. 292

De bedoeling van de membercheck in dit onderzoek is dat de respondenten reacties geven op 
het feitelijke verhaal van Samen op Weg. 
Bij de feitelijke teksten krijgen de respondenten de vraag voorgelegd of het gaat om een hoofd- 
of bijzaak. De respondenten geven deze prioritering aan door middel van een +. Dit geeft zicht 
op de cruciale momenten in het Samen-op-Weg-proces. Hoe vaker dezelfde momenten worden 
geprioriteerd, hoe belangrijker deze blijkbaar zijn geweest. De vraag die dan kan worden gesteld, 
is: wat gebeurde er precies op die momenten? De respondenten krijgen ook de vraag of ze aan-
vullingen willen noteren in de rechterkolom. Aanvullingen betreffen vragen, feedback, toelichtin-
gen, anekdotes of opmerkingen over informatie die volgens de respondenten ontbreekt. Door 
het noteren van deze punten wordt het onderzoeksmateriaal verrijkt. 

Swanborn (2010) noemt een aantal valkuilen bij het uitvoeren van een membercheck. Een eerste 
valkuil is ‘onderzoekersbias’. Hiermee bedoelt Swanborn dat de hypothese van de onderzoeker 
onbedoeld leidt tot bepaald gedrag tegenover de proefpersonen, waardoor het waarschijnlijker is 
dat de hypothese bevestigd zal worden. Een tweede valkuil wordt gevormd door de belangen die 
de herinneringsdragers zouden kunnen hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. Daardoor 
zouden herinneringsdragers kunnen proberen om te sturen in de uitkomsten. Om deze valkuilen 
in mijn onderzoek te ondervangen, heb ik de respondenten gevraagd om het verhaal van Samen 
op Weg individueel, dus zonder tussenkomst van de onderzoeker, te lezen en de respons in de 
rechterkolom te noteren. Hierdoor ontstaat een min of meer ‘onbeïnvloede’ bijdrage. 
Andere nadelen van een membercheck kunnen zijn:293 respondenten kunnen verschillende weer-
gaven van dezelfde gegevens hebben; belanghebbenden in het onderzoeksproces hebben ver-
schillende verhalen om eigen agenda’s te promoten. Dit kan resulteren in tegenstrijdige inter-
pretaties.

291 Boeije, H.R. (2005, p. 153).
292 Cohen, D., & Crabtree, B. (2006).
293 Angen, M.J., et al (2000, pp. 383-384).
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Het feit dat wellicht iedere respondent een eigen ‘agenda’ heeft, is zichtbaar in de reacties, ver-
rijkt juist en geeft diepte aan het verhaal. Bij de learning history in dit onderzoek wordt expliciet 
gevraagd wat respondenten belangrijk vinden (prioritering) en of ze aanvullingen hebben. Het 
bestaan van meerdere meningen is geen probleem, maar inherent aan de data. Wel is het van 
belang dat de ‘verschillende stemmen’ door de verschillende respondenten worden vertegen-
woordigd. Dit heb ik getracht te realiseren door verschillende partners van de fusie en de ver-
schillende stromingen uit verschillende perioden, te laten participeren in de membercheck. Er is 
namelijk sprake van selectie op basis van bepaalde kenmerken.294 De respondenten zijn geselec-
teerd op basis van de onderzoeksdoelstelling. Deze strategie berust op het idee dat voor dit 
onderzoek niet de mening van elke willekeurige persoon van belang is, en dat niet iedereen even 
goed in staat is om over een bepaald topic te praten. Deze membercheck onderscheidt zich 
daarom van steekproeven die op basis van toevallige beschikbaarheid (convenience sampling) of 
zelfselectie tot stand zijn gekomen. Bij het principe van selectie worden respondenten gekozen 
op basis van de manier waarop zij zich verhouden tot het te onderzoeken fenomeen.295 De res-
pondenten van deze membercheck zijn geselecteerd op advies van Duursema en De Kruijter, 
beiden werkzaam bij de archiefdienst van het landelijke dienstencentrum en vervolgens voorge-
legd en besproken in 2014 in de promotiecommissie (prof. H.C. Stoffels maakte nog geen deel 
uit van deze commissie) op basis van hun bijdrage aan het Samen-op-Weg-proces. 

3.6   Werkwijze 

In de visualisatie van de learning history van het Samen-op-Weg-proces (zie ook figuur 3.1) en 
zoals hierboven toegelicht, is er in dit onderzoek gebruikgemaakt van een membercheck.
Hieronder wordt stapsgewijs vermeld hoe de procedure voor de membercheck is verlopen. 
(De lijst van geselecteerde respondenten is te vinden in de Bijlage).

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

1) Selecteren van de 
respondenten op basis 
van geformuleerde criteria 
en in overleg met het 
synodesecretariaat en de 
archivaris en 
bibliothecaris drs. F. 
Duursema van het 
Protestants Landelijk 
Dienstencentrum. 
2) Selectie getoetst in de 
promotiecommissie

Verzoek aan 
respondenten 
tot deelname en 
tekenen 
verklaring van 
deelname.

1) Instructie voor 
deelname.
2) Reactiemail 
na ontvangst 
van individuele 
respons.

Verzamelen van 
alle respons en 
invoeren in 
Atlas.ti.

Indien nodig (als 
iets niet leesbaar  
of onduidelijk is) 
nabellen van 
respondenten.

Tabel 3.2. Procedure verzameling gegevens membercheck.

294 Verhoeven, N. (2007, p. 163).
295 Selm, M. van (2007, p. 4).
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Er zijn, zoals uit tabel 3.3 blijkt, 31 personen benaderd van wie er uiteindelijk 23 hebben geres-
pondeerd. 

Respondenten benaderd Toegezegd Daadwerkelijke respons

31 28 23

Tabel 3.3. Overzicht aantal respondenten membercheck. 

De daadwerkelijke respons was lager dan de toegezegde respons. Dit had verschillende oorzaken:
- Eén herinneringsdrager overleed.
- Eén herinneringsdrager was wegens ziekte niet in staat mee te doen.
-  Eén herinneringsdrager had aarzelingen bij de onderzoeksmethode. Deze persoon heeft zijn 

aarzelingen per brief toegelicht. De belangrijkste reden was dat de wijze van onderzoek niet 
zichtbaar maakt wat er lokaal gedacht en gezegd werd. 

- Eén herinneringsdrager gaf geen reden op.
- Eén herinneringsdrager heeft een kaart gestuurd om succes te wensen.

Er is getracht bij de respondenten een zo evenwichtig mogelijke verdeling te krijgen over de 
verschillende perioden van het Samen-op-Weg-proces. Het totale aantal respondenten is dus 
verdeeld over de verschillende periodes waarbij sommige respondenten over meerdere periodes 
hebben gerespondeerd.

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5

Aantal respondenten 11 13 13 15 17

Tabel 3.4. Overzicht aantal respondenten per periode. 

3.6.1 Respons en memo’s 

Wat houden de reacties van de respondenten in? Waar in de teksten staat de prioritering en 
welke aanvullingen zijn er gegeven? Waar in de tekst wordt veel en waar weinig gereageerd? Al 
deze vragen vergen een nauwkeurige observatie. Hieronder een voorbeeld van de reactie van 
respondenten op een vergadering in november 1998:



106

Tekstfragment 757 Prioriteren Respondenten

Gezamenlijke vergadering op 21 november 
1998. 296

“Vandaag zijn wij bijeen om de naam van 
onze verenigde kerk te bespreken. En het gaat 
vandaag niet alleen om de uitkomst, maar 
ook om de weg waarlangs wij die uitkomst 
bereiken. Het gaat om de wijze waarop wij 
spreken met elkaar, of daarin doorklinkt wat 
ons beweegt en of wij begrip kunnen tonen 
aan elkaar. Dat wij vandaag opnieuw over de 
naam van onze verenigde kerk spreken, is een 
gevolg van het besluit van de hervormde 
synode van maart. Want wij hadden 
gezamenlijk een naam bepaald. Op de 
triosynode in november 1997 stelden wij 
uiteindelijk de naam vast, met meerderheid 
van alle drie de synoden. Er waren toen in 
totaal 25 tegenstemmers. U heeft dat nog 
eens kunnen lezen in het memorandum. 
Omdat bij de stemming duidelijk was dat de 
kleur geel van de lutherse stembriefjes niet 
overheerste, konden we de conclusie trekken 
dat de meerderheid van alle drie de synoden 
instemde met de naam Verenigde 
Protestantse Kerk in Nederland. 
In maart jongstleden bent u, leden van de 
hervormde synode, in meerderheid van 
gedachten veranderd toen u onder elkaar 
was. Een andere naam werd vastgesteld. En 
dat heeft ons geërgerd, boos gemaakt en bij 
ons de vraag doen rijzen: wat betekende uw 
meerderheid toen wij samen waren? Aan de 
partners wordt nu begrip gevraagd voor de 
achtergronden van uw besluit. Wij vragen ook 
om begrip, voor de gereformeerde cultuur, 
voor hoe wij omgaan met onze interne 
verschillen van mening.”

11 x een + Cultuurverschil. Gereformeerde Kerken in 
Nederland (meervoud) hielden zich na 
een synodebesluit aan de afspraak. Het is 
de gewoonte om twee keer te stemmen 
over een besluit. Bij de eerste stemming 
hoorde het gevecht over de 
amendementen. Bij de tweede stemming 
ging het over de eenparigheid: was je, 
ondanks het feit dat jij jouw amendement 
verworpen zag, bereid het besluit toch 
voor je rekening te nemen? Je moest dan 
wel heel zware argumenten hebben om 
dan nog tegen het hele besluit te 
stemmen. 
Bij de hervormden was de cultuur 
anders: de naam was enkelvoud 
(Hervormde Kerk) maar de praktijk was 
meervoudig; als de synode gesproken 
had, kun je rustig verdergaan met het 
verdedigen van je eigen positie. Het 
toenmalige Hervormde moderamen 
heeft geen stand weten te houden tegen 
de onterechte druk uit de eigen synode 
en claimde begrip van de andere 
partners: neem ons zoals we zijn 
– zonder de andere partners te nemen 
zoals zij waren. Daarmee werd de 
impasse naar de triosynode verlegd. 

Cruciaal in het hele proces is het verschil 
tussen een meer zakelijke gereformeerde 
cultuur en een meer op consensus 
gerichte hervormde cultuur. Hier is te 
weinig mee gedaan om verschillen 
bespreekbaar te maken. 

Tekstbox 3.1. Voorbeeld van reactie door twee respondenten bij een tekstfragment uit de geschiedenis van Samen op Weg.

Alle respons, zowel de prioritering als alle aanvullingen (vragen; inhoud missen; feedback; anek-
dotes) zijn in Atlas.ti gezet. Hierdoor is het mogelijk om preciezer te kijken naar de opbrengst. 
Wat opvalt, is dat er veelvuldig is gereageerd. Er zijn 756 reacties gegeven. 
Daarvan betreffen 84 reacties vragen/feedback (62) en inhoud missen (22), dat wil zeggen dat 
men bijvoorbeeld een uitleg of een onderwerp mist. Bevestiging/toelichting en anekdotes 

296 Deze vergadering werd geopend door ds. K. van der Horst. In de begeleidende brief bij het memorandum voor 
deze vergadering werd al aangekondigd dat deze vergadering wordt begonnen met drie verklaringen, af te leggen 
door de drie synodevoorzitters: 1) ds. B.J. van Vreeswijk, hervormd; 2) ds. J.W. Doff, gereformeerd; 3) ds. K. van der 
Horst, evangelisch-luthers.
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worden 673 maal gegeven. Deze instemmende en verhalende reacties ondersteunden en ver-
diepten het verhaal van Samen op Weg. 

Aantal uitspraken respondenten per periode

  1 2 3 4 5 totaal

Totaal 67 85 138 278 188 756

Vragen/feedback & inhoud missen 4 12 13 23 32 84

Bevestigingen/toelichtingen/anekdotes 63 73 125 255 156 672

Aanvullingen: aantal vragen/feedback & aanvullingen gevraagd per periode

  1 2 3 4 5 totaal

i j = vragen/feedback 4 10 10 19 19 62

% vragen/feedback: respondenten 0,53% 1,32% 1,32% 2,51% 2,51% 8,20%

x = inhoud missen 0 2 3 4 13 22

% inhoud missen: totaal respondenten 0,00% 0,26% 0,40% 0,53% 1,72% 2,91%

Totaal 4 12 13 23 32 84

Tabel 3.5. Aantal en soorten reacties respondenten per periode.

Alle aanvullingen en prioriteringen van de verschillende respondenten heb ik letterlijk overgeno-
men en zijn per periode vastgelegd. Ik heb de respondenten gebeld en eventuele onduidelijkhe-
den geverifieerd en aangepast. Per periode ontstaat zo een totaalbeeld van alle aanvullingen en 
prioritering. Hierdoor wordt zichtbaar wat de respondenten als belangrijke gebeurtenissen zien 
in het Samen-op-Weg-proces. 
Daarnaast wordt zichtbaar wat aanvulling behoeft en waar de samenvatting (zie ook figuur 3.1.). 
Visualisatie learning history Samen-op-Weg-proces) onvolledig of eenzijdig ervaren wordt. 

Op basis van de vragen en opmerkingen van de respondenten heb ik inhoudelijke memo’s ge-
maakt, bijvoorbeeld over de Leuenberger Konkordie of over de schetsenstrategie. Deze memo’s 
geven meer inzicht in de wereld achter de tekst (dat wat er speelde tijdens het Samen-op-Weg-
proces) en geven een achtergrond voor analyse (zie bijlage voor een overzicht van onderwerpen 
van de memo’s).

3.7  De analyse 

De learning history is zoals gezegd een instrument dat als doel heeft om veranderverhalen van-
uit het perspectief van diegenen die erbij waren, opnieuw betekenis te geven. 
In hoofdstuk 1 zijn de begrippen ‘bewoonde herinnering’ en ‘complex veranderproces’ als kern-
woorden gekozen (sensitizing concepts).297 Deze twee kernwoorden zijn de twee centrale begrippen 

297 Blumer (1969, pp. 147-148) “makes a distinction between a ‘definitive concept’ and a ‘sensitising concept’. A 
definitive concept refers precisely to what is common in a class of objects, by the aid of a clear definition in terms 
of attributes or fixed bench marks. This definition, or the bench marks, serves as a means of clearly identifying the 
individual instance of the class and make-up of that instance that is covered by the concept. A sensitising concept 
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in de vraagstelling en zijn door literatuuronderzoek en de toepassing in het Samen-op-Weg-proces 
aangescherpt. Door het hanteren van deze twee centrale woorden, wordt aan twee belangrijke 
vereisten voor de toepassing van het theoretisch kader voldaan: 1) spaarzaamheid (parsimony) en 
2) overzicht (scope) in toepasbaarheid van de theorie in een breed veld van situaties, terwijl er een 
grote correspondentie tussen theorie en gegevens blijft bestaan.298

Bovenstaande manier van analyseren wordt ondersteund door LeComte & Schensul (1999) die 
aangeven dat een analysis from the top down299 betrekking heeft op het organiseren van data in 
categorieën gerelateerd aan het theoretisch kader en de onderzoeksvragen die zijn opgesteld. Zij 
verzetten zich tegen de ‘mystieke’ terminologie van onderzoekers die spreken over ‘het oprijzen 
van thema’s en patronen uit de data’ alsof het wandelaars op het strand zijn die plots opdoemen 
uit de mist. In veel gevallen zal de onderzoeker niet ‘blanco’ aan de analyse starten, maar al 
ideeën hebben van thema’s en concepten. Zo heb ik in mijn onderzoek door literatuurstudie al 
richting gegeven met het perspectief van bewoonde herinnering en complex veranderproces. 
Onderzoekers kiezen vervolgens de te analyseren casussen op basis van de doelstellingen van 
de studie, omdat deze het te onderzoeken verschijnsel op een goede manier representeren.300 In 
mijn onderzoek heb ik dit toegepast door uit te gaan van uiteindelijk vijf hittepunten (zie hieron-
der nader toegelicht). Het analyseproces om te komen tot de onderzoeksresultaten, is samen te 
vatten in drie stappen:
1. datareductie en definiëren van de hittepunten;
2. formuleren van het perspectief;
3. verzadigingspunt (saturatie), betekenis en conclusie.

3.7.1 Datareductie en definiëren van de hittepunten

Na lezing en herlezing van reacties van de respondenten heb ik op basis van eenheid in tekst  
(= samenhang in onderwerp) en op basis van prioritering door de respondenten (door middel van 
+) een indeling gemaakt in tekstfragmenten per periode. Het indelen van de teksten in kleinere een-
heden maakt het mogelijk om nauwkeuriger te analyseren wat de patronen en regelmatigheden zijn. 

Periode Tekstfragmenten (v)

Periode 1 = 1961-1973 1-34

Periode 2 = 1973-1986 35-198

Periode 3 = 1986-1991 199-320

Periode 4 = 1991-1998 321-691

Periode 5 = 1998-2004 692-1179

Tabel 3.6. Overzicht tekstfragmenten per periode.

lacks such specification of attributes or bench marks and consequently it does not enable the user to move directly 
to instance and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of reference and guidance in 
approaching empirical instances. Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitising 
concepts merely suggest directions along which to look.”

298 Wester, F.P.J. (1984, p. 64). De gefundeerde theorie-benadering: Een strategie voor kwalitatief onderzoek. http://
repository.ubn.ru.nl. Geraadpleegd 4 april 2018.

299 Staa, A., & Evers, J. (2010). Thick analyses: strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te verhogen.
300 Pleijter, A.R.J. (2007, p. 24).
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Om een goed overzicht te krijgen op alle respons, zijn alle resultaten ingevoerd in een totaal-
document. 
Zie hieronder voor een voorbeeld uit de learning history tekstfragment 2:

De ‘feitelijke gebeurtenissen’

(in verhaalvorm aan de hand van de 
notulen van 1973-2004, aangevuld met 
documenten uit de periode 1961-1973) 

Prioritering 

(+)

De percepties van de respondenten

(hun uitspraken zijn letterlijk 
overgenomen). 

Periode 1: 1961-1973 

v2

De ‘oproep’ van de achttien predikanten:
“Ondergetekenden, een willekeurige groep 
van hervormden en gereformeerden, 
hebben op een bijeenkomst van 24 april 
1961 unaniem als hun oordeel 
uitgesproken, dat gescheidenheid van de 
Hervormde en Gereformeerde kerken niet 
langer geduld kan worden. Bewogen door 
de verwachting van het Rijk Gods en de 
opdracht der kerk in de wereld, zijn zij er 
gezamenlijk van overtuigd dat er naar 
eenwording gestreefd moet worden. Zij 
hebben zich voorgenomen stappen te doen 
om deze eenwording krachtig te 
bevorderen. Daartoe benoemen zij uit hun 
midden een kleine werkgroep. Over enige 
tijd zullen verdere plannen bekend gemaakt 
worden. Reeds nu worden 
adhesiebetuigingen van hervormden en 
gereformeerden op hoge prijs gesteld.”

+ (a) 
+ (b) 
+ (c) 
+ (d) 
+ (g) 
+ (e) 
+ (f) 
+ (g) 

De Achttien, allen evangelisatie- of 
studentenpredikant, hadden een 
missionaire en diaconale invalshoek. Dit 
bepaalde hun handelen.

De Achttien kiezen voor een beperkte 
focus: Hervormd en Gereformeerd samen. 
Mede onder invloed van Vaticaan II leefde 
er in brede kring een wijder perspectief: 
hartelijke samenwerking en intercommunie 
met de RK-parochie. 

Brede lagen in beide kerken lieten de 
oproep aan zich voorbijgaan of wezen die 
af. Ds. T. Poot was de enige ‘bonder’. De 
Gereformeerde Bond (GB) was van meet af 
aan kritisch.

Onmiskenbaar gaven de Achttien de eerste 
publieke stoot. Ze doen dit door een 
‘oproep’.

De Achttien benoemen zichzelf terecht als 
een ‘willekeurige groep’. Ze geven 
uitdrukking aan wat al veel breder leeft én 
vorm krijgt op plaatselijk vlak én landelijk. 

Al enige tijd bestaat (1961) de Stichting 
Gemeentetoerusting, een gereformeerd 
initiatief van mensen als W.F. de Gaay 
Fortman en  J.M.Vlijm, dat gericht is op 
vernieuwing van het kerkelijk leven d.m.v. 
landelijke conferenties en de brochurereeks 
Gemeentetoerusting.

Tekstbox 3.2 Voorbeeldpagina learning history. De reactie van diverse respondenten (rechterkolom) op een van de 

feitelijke gebeurtenissen (linkerkolom). 

Legenda: (a)-(g) zijn respondenten; v2 is het tekstfragment. 

De prioritering van tekstfragmenten maakt het mogelijk om grafieken te maken. De fragmenten 
die het hoogst zijn geprioriteerd (meeste keren +) zijn gedefinieerd als belangrijkste gebeurte-
nissen. Deze geven dus zicht op cruciale en betekenisvolle momenten in Samen op Weg, de 
zogenoemde ‘hittepunten’. 
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Door de prioritering van tekstfragmenten van alle periodes ontstaat er focus. Aan de hand van 
grafi eken heb ik de hittepunten per periode bepaald. 

Hieronder volgt het overzicht van de hittepunten in periode 1 tot en met 5 (1197 tekstfragmenten 
leiden tot 23 grafi eken die niet in de lopende tekst zijn opgenomen, maar ze zijn conform onder-
staand voorbeeld vormgegeven).

Periode 1: tekstfragmenten v1-34
V1-34 zijn de tekstfragmenten in het verhaal van Samen op Weg van 1961-1973, periode 1. De 
hoogste score is 9 bij twee tekstfragmenten en de laagste score is 0. De grafi ek in fi guur 3.2 laat 
zien dat de hittepunten liggen bij tekstfragmenten 2, 7 en 20-25. In deze teksten gaat het om: de 
oproep van de Achttien en de jongeren, Wij/zij-denken: kerkgevoel, de organisatie van de Samen 
op Weg zonder de Achttien en waarheid, eenheid en vernieuwing.

Figuur 3.2. Prioritering tekstfragmenten periode 1. 

Voorbeeld: in v2 is er 8 maal een + gegeven door de respondenten.

De oproep van de Achttien en de jongeren
De oproep van de Achttien articuleert eenheid en verandering en sluit aan bij wat al langer leeft. 
De oproep gaat uit van het belang van samenwerken in het kader van een ‘Woord voor de We-
reld’. De jongeren stellen de volgende vragen:
- Leer ons leven in de wereld van nu: gelooft de kerk zelf nog wat ze zegt?
- Hoe geven jullie echte invloed aan ons, de jongeren?
-  Hoe komen we tot een ‘geestelijk TNO’, dat wil zeggen waar jongeren en buitenstaanders 

terecht kunnen met hun vragen over geloof?
-  Op welke wijze kunnen we relevant zijn in de samenleving en een antwoord bieden op actu-

ele vragen? 
- Hoe kunnen we effi  ciënt samenwerken?

Wij/zij-denken: kerkgevoel
Wij/zij-denken duidt op de niet-theologische factoren in Samen op Weg. Ze zijn van even groot 
belang als de theologische factoren, zo wordt gezegd door de respondenten. Dit heeft onder 
andere te maken met een verschillende geschiedenis/achtergrond en ‘nestgeur’. Dit is als zoda-
nig niet bespreekbaar en veranderbaar op landelijk niveau.
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De organisatie van Samen op Weg zonder de Achttien
Het feit dat de Achttien geen deel uitmaakten van de organisatie van het Samen-op-Weg-proces 
is een kracht en een zwakte. Het Samen-op-Weg-proces kreeg een kans om te groeien doordat 
het niet gelijk door organisatievragen opgeslokt werd. Het was gericht op het kerkvolk en niet op 
de synodes. Het gesprek over de inhoud stond meer centraal. De zwakte zit in de constatering, 
dat als woord en daad niet gekoppeld worden, er geen voortgang is. Met alleen woorden – aldus 
de Achttien – lukt het niet.

Waarheid, eenheid en vernieuwing 
Er is strijd over de invulling van de begrippen waarheid, eenheid en vernieuwing. Achtergronden 
die genoemd zijn: onwil en onbegrip ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en 
niet een primaire apostolaire gerichtheid 301, maar confessionele bepaaldheid.302 Er was een diep 
gevoeld verschil en dit ging niet zomaar weg.

Periode 2: tekstfragmenten v35-198 303

V35-198 zijn de tekstfragmenten in het verhaal van Samen op Weg van 1973-1986, periode 2. 
De hoogste score is 6 en de laagste score is 0. De grafiek laat zien dat de hittepunten bij tekst-
fragmenten 37-41, 67, 79-81, 121, 147, 151 en 181 liggen. 
In deze teksten gaat het om:

Interkerkelijke beweging als basis van Samen op Weg 
Er zijn voortgaande gesprekken en een nieuw inzicht in belijden. In deze periode komt er bijvoor-
beeld ruimte voor het houden van oecumenische diensten. 

Beheersmodel 
Het zoeken naar een congruente beheersvorm heeft problemen opgeleverd. 
In de NHK bestonden in deze periode drie beheersvormen naast elkaar, waarover al honderd 
jaar verschil van mening was. Ook de verschillen in de financiering van predikanten was een 
lastige kwestie.

301 Apostolaire gerichtheid is een gevleugelde uitdrukking, maar er is geen eenduidige exegese te vinden in de primaire 
bronnen van Samen op Weg. Het wordt wellicht als bekend beschouwd. De werkgroep Kerk en gemeente-opbouw 
verwoordde dat apostolaire elan reeds in 1944: “De kerk kan op den duur haar arbeid niet goed verrichten als zij 
zich niet met grotere intensiteit werpt op de vraagstukken, die het leven van het gehele volk betreffen, als die van 
de pers, de sport, de film en de omroep.” Zie https://www.digibron.nl.

302 Confessionele bepaaldheid wil zeggen dat de leer (bijvoorbeeld de verbondsgedachte) en handhaven van de tucht 
(controle op zuiverheid in de leer) het ijkpunt is. In de kerkorde van 1951 wordt gesproken over: ‘verstrengeling van 
het confessionele en het apostolische’. De apostolaire en de belijdende functie behoren als hol en bol bij elkander, 
maar zijn ook niet zonder elkander denkbaar in een gezond kerkelijk leven. “Het een brengt het ander met zich 
mee: het apostolische schept met een innerlijke noodzakelijkheid het confessionele der kerk en het confessionele is 
zonder het apostolische niets.” Dr A.A. van Ruler (1948, p.15) De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde. Zie http://
www.kerkrecht.nl. Verzameld werk deel V-b Kerkorde, kerkrecht, ambt. Dr. D. van Keulen, dr. P. van den Heuvel,  
drs. J. Stelwagen. 

303 De grafieken van de periodes 2-5 zijn conform periode 1 vormgegeven en vanwege de leesbaarheid niet allemaal 
opgenomen.



112

Besturingsafspraken en ‘stap voor stap’
Er is geen eenvoudige beslisstructuur en er zijn verschillende door de historie gegroeide wijzen 
van organiseren. Er is een getrapte verantwoordelijkheid. De besturingsafspraken leiden tot een 
‘stap voor stap’-aanpak, waarin ook de erkenning zit dat het kerkelijk levensbesef niet zomaar te 
‘implementeren’ valt.

Verschil in denken 
Verschil in denken is te zien in de wijze waarop hervormden anders dan gereformeerden een 
permanente invloed hebben – of: denken te hebben – op ‘het volk’. Dit uit zich onder andere in 
een sterke beleidsmatige en strategische visie op de kerk, wat zichtbaar wordt in de kerkorde. De 
gereformeerden denken in termen van belijdenis en het gaat hen meer om de plaatselijke ge-
meenten die vergaderd worden rondom de dienst van het woord en sacrament. De lutheranen 
zijn nog niet in beeld.

Onduidelijkheid over urgentie en tijdpad
Het meest saillante punt is de kwestie federatie/fusie/hereniging. Deze drie organisatorische 
oplossingen worden alle drie afgewezen en in plaats daarvan wordt gekozen voor geleidelijke 
integratie. Deze term zorgt voor onduidelijkheid. Daarmee is de kiem gelegd voor de jarenlange 
strijd: federatie of fusie. Het einddoel van de groei is tot in 2002 omstreden gebleven. 

Periode 3: tekstfragmenten v199-320
V199-320 zijn de tekstfragmenten in het verhaal van Samen op Weg van 1986-1990, periode 3. 
De hoogste score is 23 en de laagste score is 0. In deze periode liggen er hittepunten in de tekst-
fragmenten 226, 233-242, 253-257, 271-272 en 289-291. Deze tekstfragmenten gaan in op:

Raadpleging
In de raadpleging werd een reactie gevraagd over de voortgang van het proces van hereniging 
van de kerken; classis en provinciale synoden, zoals blijkt uit de verslaglegging van de gezamen-
lijke vergadering van 13-15 november 1986. Er is verschil van menig over de interpretatie van 
deze raadpleging.

Waarnemerschap Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK)
Het waarnemerschap van ELK wordt unaniem bekrachtigd. Wel wordt vanuit het gezichtspunt 
van de respondenten duidelijk dat er voetangels en klemmen zijn.

Schetsen en het einde van de werkgroep Toekomstige Vormgeving 
Het is een ‘verhaal’ in vijf bedrijven: 
1. De schets van 1984/1986 
  Strijdbegrip: ‘lege huls’. Er is de vraag of het stap voor stap-beleid wel werkt en men wil geen 

open einde, maar duidelijke ijkpunten.
2. De schets van 1988
  De werkgroep Toekomstige Vormgeving wil duidelijke besluitvorming van haar opdrachtgever, de 

combisynode. Uit hervormde hoek klinkt verzet, omdat piketpaaltjes als de visitatoren-generaal, 
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de provinciale kerkvergadering en de secretaris-generaal ontbreken. De besluitvorming over de 
Schets is nog niet mogelijk, zo wordt gezegd en over de Werkorde nog niet gewenst. 

3. De vergadering in 1989 
  Koerswijziging: de stap voor stap-strategie (ontwikkelbenadering) wordt losgelaten. 
 De werkgroep Toekomstige Vormgeving stapt op. 
4. De vergadering in februari 1990
  Er volgt een discussie, waarna gestemd wordt over het meerder- en minderheidsvoorstel. De 

uitkomst is dat de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland het minder-
heidsvoorstel steunt, terwijl de generale synode van de Nederlands Hervormde Kerk dit 
voorstel afwijst. De stemmen staken en men komt er niet uit. Er wordt een commissie Ad 
hoc gevormd.

5. Rapport van de commissie Ad hoc in oktober 1990
  De belangrijkste conclusies zijn dat bij de uitvoering van de opdracht door de nieuwe werk-

groep uitgegaan moet worden van het laten functioneren van de structuur van de hervormde 
kerkorde in engere zin als beginpunt en hoofdlijn. Voorts moet daarbij worden betrokken wat 
in het Samen-op-Weg-proces werd verworven aan gemeenschappelijke uitgangspunten. 

Remonstranten vragen om waarnemerschap bij Samen op Weg
De aanvraag van het waarnemerschap van de Remonstrantse Broederschap wordt aanvaard, 
maar vanaf het allereerste begin is duidelijk dat er een flink aantal tegenstemmers zijn. Bottle-
neck is de Leuenbergse Konkordie en de visie op de verklaring van overeenstemming. 

Rapport Classicale herindeling en volledige participatie lutheranen
In 1990 werd het rapport Classiscale herindeling unaniem aangenomen. Dit was een belangrijke 
stap, als voorbereiding op één representatieve synode. In 1990 werd het waarnemerschap van 
de lutheranen omgezet in volledige participatie. Dit wordt aan de ene kant gezien als noodoplos-
sing en complicerend, aan de andere kant werd de lutherse inbreng gewaardeerd.

Periode 4: tekstfragmenten v321-691 
V321-691 zijn de tekstfragmenten in het verhaal van Samen op Weg van 1991-1998, periode 4. De 
hoogste score in deze periode is 16. In deze periode is 117 maal een nulscore gegeven. In deze 
periode is het niet eenvoudig te zeggen waar de hittepunten liggen in de samenhang van de 
scores, omdat er veel spreiding is. Hittepunten zijn wel te zien in tekstfragmenten 372, 402-408, 
488, 522-526, 560-570, 592, 665, 681. Deze teksten gaan in op: 

Kerkorde 
De opdracht om een samenhangend geheel van grondleggende artikelen voor het gezamenlijk 
kerkzijn van de zich ver-/herenigende kerken te ontwikkelen is complex en er werd geen rekening 
mee gehouden dat het zou lukken. Het vaststellen van een gemeenschappelijke kerkorde be-
hoort niet tot de bevoegdheid van de triosynode. Elk van de drie kerken wijzigt afzonderlijk de 
eigen kerkorde. Er kan een gezamenlijke vergadering worden gehouden, omdat de tekst identiek 
is. Maar de gezamenlijke vergadering kan niet gelden als was het een afzonderlijke vergadering 
van elk van de synoden. De ingediende amendementen worden alle in de triosynode behandeld, 
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zodat de synoden van elkaar weten hoe de stemverhouding ligt. In de kringen rond Toekomstige 
Vormgeving werd gedacht dat de werkgroep Kerkorde een ‘doofpotcommissie’ was, alleen inge-
steld om hen op dood spoor te zetten. 

Exit remonstranten
De remonstranten haken af. Enerzijds omdat ze de weg van de kerkorde niet vernieuwend ge-
noeg vinden, anderzijds omdat ze als kleine partij zich bewust zijn van het eigen profiel en de 
kans om hier iets van vast te houden nihil lijkt.

Naamgeving
Het is niet duidelijk hoe de beslisprocedure over de nieuwe naam van het toekomstige kerkver-
band loopt en de criteria voor de nieuwe naam zijn niet geaccepteerd.

De doop, het avondmaal en het huwelijk 
Over het opnemen of juist weglaten van een artikel over doop, avondmaal en huwelijk wordt 
verschillend gedacht. Met name het artikel over het huwelijk is problematisch. 
Het belang van een artikel over het huwelijk wordt bij de drie verschillende kerken verschillend 
gezien. Er is een opvatiting dat het huwelijk een inzetting van God en verbonden aan het ambt 
is, anderen zijn van mening dat de kerk hier geen verantwoordelijkheid draagt. De tijd als factor 
van verandering is zowel genoemd door de overheid als door de werkgroep. De werkgroep kiest 
voor een objectieve, rationele benadering, zichtbaar in de uitspraak: “De huwelijkssluiting is een 
maatschappelijke aangelegenheid en niet een kerkelijke verantwoordelijkheid.”

Arbeidsorganisatie
Het Samen-op-Weg-proces vraagt om evenwichtige integratie van de landelijke bureaus. Het 
rapport Mensen en Structuren (M&S) van oktober 1994, over de inrichting van de arbeidsorgani-
satie, werd door de gezamenlijke vergadering vastgesteld als werkopdracht. Echter, in 1995 komt 
er verzet vanuit 25 classicale vergaderingen; zij dringen aan op een intern hervormd synodebe-
raad. Er is vrees ontstaan dat vanuit de projectorganisatie een ongewenste werking zou uitgaan, 
die zou verhinderen dat op een later tijdstip in vrijheid een besluit over het gehele proces geno-
men zou kunnen worden. In 1995 wordt de opdracht teruggedraaid en wordt het hoofdaccent 
opnieuw neergelegd bij de staande organisatie en moeten de beslissingen in de gezamenlijke 
synoden worden genomen. In feite zijn het ongelijksoortige processen in een vrijwilligersorgani-
satie en in een professionele organisatie. Een professionele organisatie vraagt een andere snel-
heid door bijvoorbeeld het simpele feit van medewerkers met arbeidscontracten. Uiteindelijk 
komt men in november 1997 overeen uitvoering te willen geven aan de basisovereenkomst van 
de geïntegreerde arbeidsorganisatie. Hiermee is de eerste stap gezet naar een geïntegreerde 
arbeidsorganisatie en het belang van één gebouw; het einde van een versnipperde organisatie. 

Periode 5: tekstfragmenten v692-1179 
V692-1179 zijn de tekstfragmenten in het verhaal van Samen op Weg van 1998-2004, periode 5. 
Er is 136 maal met één + gescoord. De nulscore in deze periode is 90. De hoogste score is 20. 
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In deze periode worden heel veel fragmenten van belang geacht. Hittepunten zijn wel te zien in 
tekstfragmenten 700, 741, 756-758, 806-815, 855, 936, 946, 989-992, 1012, 1034-1037, 1085, 1128, 
1155-1160. Deze teksten gaan in op: 

De naam en de ‘Groep van Acht’304

Het Samen-op-Weg-proces loopt vast. Zou het niet beter zijn, zo denkt de ‘Groep van Acht’ om 
aan die punten voorrang te geven die het onderlinge vertrouwen voeden en zich samen in te 
zetten voor goede verhoudingen? Aan het einde van het kerkordetraject wordt dan definitief de 
naam vastgesteld. Het kerkordetraject, zo wordt gezegd, is noodzakelijk en onvermijdelijk. Daar-
naast moet er een emotioneel-cultureel proces plaatsvinden. Dat valt kerkordelijk niet in te ka-
deren. Het Samen-op-Weg-proces staat of valt met het emotioneel-culturele proces.

De arbeidsorganisatie 
De landelijke bestuursstructuur van de Samen-op-Weg-kerken is buitengewoon complex, moei-
lijk te doorgronden en zeer ondoorzichtig, zo wordt gezegd door de commissie-Van Dijk. De 
veelheid van synoden, moderamina, raden, commissies en andere gremia, en de lijnen daartus-
sen, maken het moeilijk vast te stellen wie precies verantwoordelijk is voor wat. De hele struc-
tuur is ook bijzonder duur.
De complexiteit en ondoorzichtigheid van de bestuurlijke structuur wordt nog groter door de 
stichting van negen regionale dienstencentra. Daarbij wordt het brede, primaire taakveld ‘dienst-
verlening’ verkaveld onder tien, goeddeels onafhankelijk van elkaar opererende instellingen (één 
landelijk dienstencentrum en negen regionale dienstencentra), elk onder een eigen bestuur. De 
comissie-Van Dijk stelt voor – en dit wordt overgenomen –het nieuw te vormen bestuur te belas-
ten met de verantwoordelijkheid voor de gehele bovenplaatselijke arbeidsorganisatie. 

Concentratie opleidingen
Een punt dat al vanaf 1998 speelde was de concentratie en herstructurering van de theologi-
sche opleidingen. Allereerst het feit dat vier opleidingen gereduceerd zouden worden tot 
twee. Er was een felle strijd over ‘Leiden’ of ‘Groningen’ en de opvatting dat ook de gereformeer-
den een opleiding moesten opgeven. Uiteindelijk ging het over de beslissing om voor ‘Kampen 
aan het IJ’ – dus de Vrije Universiteit (VU) – te kiezen. Het (bijna historische) wantrouwen van 
de VU tegen de hervormden maakte het erg ingewikkeld. Dit punt kent nog een lang vervolg 
nadat Samen op Weg (2004) is afgesloten. 

Rapporten Schuilplaats in de wildernis en Jezus Christus Onze Heer en Verlosser
Het besluitvoorstel met betrekking tot het rapport Schuilplaats in de wildernis, waarin beleid rond 
seksueel misbruik is geformuleerd, wordt zowel op onderdelen als geheel aangenomen. Het 

304 De Groep van Acht: J.W. Doff, K. van der Horst, J. de Jager-van der Kam, B. Plaisier, A. Romein, J. Sick-Vernhout,  
K. Wigboldus, B. Wallet. Dit is een samengestelde groep van personen (hervormd, gereformeerd en luthers), die 
met elkaar in gesprek gaan over dat wat hen verbindt en dat wat hen scheidt. Juist door te expliciteren wat hen aan 
het hart ging, wat hun geloof bepaalde, raakten ze overtuigd dat onderling vertrouwen moest groeien door middel 
van vragen waarin de pijn van de verdeeldheid niet weggepoetst moest worden maar open besproken. 
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gaat in op het spreken over macht en onmacht. Wat is het gevolg van een onnadenkend hanteren 
van klassieke schema’s voor de rollen van mannen en vrouwen? 
Het rapport Jezus Christus Onze Heer en Verlosser wordt van groot gewicht geacht voor het functione-
ren van de Samen-op-Weg-kerken, omdat de kern van geloven ter sprake wordt gebracht. Het gaat 
hier om een synodaal geschrift en dit wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

De slotfase
Het triomoderamen heeft om een aantal redenen voor een geconcentreerd traject gekozen. De ker-
ken dreigen door het lange proces in een Samen-op-Weg-eilandenrijk uiteen te vallen. De spankracht 
van de gefedereerde gemeenten heeft zijn grens bereikt, zo wordt gezegd. Door de lange weg en het 
onduidelijke traject wordt het vertrouwen in het goede einde van het verenigingsproces steeds min-
der. Ook groeit de verwarring. Vandaar dat het triomoderamen gekozen heeft voor een traject van 
anderhalf jaar waarin verdieping centraal staat en waarin gewerkt wordt aan een finaal besluit.

Verenigingsbesluit
Op 12 december 2003 valt het besluit tot vereniging:
- hervormde synode: besluit wordt in zijn geheel aanvaard (24 stemmen tegen);
- gereformeerde synode: besluit wordt in zijn geheel aanvaard (6 stemmen tegen); 
- lutherse synode: besluit wordt in zijn geheel aanvaard (6 stemmen tegen). 

Hiervoor zijn de 25 hittepunten kort uitgewerkt en hieronder in een overzicht op een rijtje gezet:

Periode 1 De oproep van de Achttien en de jongeren
Wij/zij-denken: kerkgevoel
De organisatie van Samen op Weg zonder de Achttien
Waarheid, eenheid en vernieuwing

Periode 2 Interkerkelijke beweging als basis van Samen op Weg 
Beheermodel
Besturingsafspraken en ‘stap voor stap’
Verschil in denken
Onduidelijkheid over urgentie en tijdpad

Periode 3 Raadpleging
Waarnemerschap Evangelisch-Lutherse Kerk
Schetsen en het einde 
Remonstranten vragen om waarnemerschap Samen op Weg
Rapport Classicale herindeling en volledige participatie lutheranen

Periode 4 Kerkorde
Exit remonstranten
Naamgeving
De doop, het avondmaal en het huwelijk
Arbeidsorganisatie 

Periode 5 De naam en de Groep van Acht 
De arbeidsorganisatie
Concentratie opleidingen
Rapporten Schuilplaats in de wildernis en Jezus Christus Onze Heer en Verlosser
De slotfase
Verenigingsbesluit

Tabel 3.7. Overzicht 25 hittepunten Samen op Weg.
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3.7.2 Het perspectief

Het perspectief is onderbouwd door de toelichting en invulling van de begrippen bewoonde herin-
nering en complex veranderproces in het theoretisch kader (hoofdstuk 2). Bewoonde herinnering 
is kenbaar in de tijd met ankerplaatsen, herinneringsdocumenten en een herinneringscultuur. 
Vragen die aan de orde komen: 
- Wat zijn de kenmerken van de tijd (actualiteit) waarin het hittepunt gesitueerd is? 
-  Wat is zichtbaar in de herinneringscultuur omtrent de omgang met herinneringsdocumen-

ten van a) traditie en b) de omgang met de Bijbel?
- Welke herinneringsculturen305 zijn te onderscheiden?
- Staat de herinneringscultuur open voor verandering van de tijd of juist niet? 
- Is deze intern of extern gericht en waarop is deze dan gebaseerd? 

Een complex veranderproces kenmerkt zich door botsing van veranderparadigma’s en werkings-
mechanismen. Vragen die aan de orde komen zijn:
- Welke veranderparadigma’s306 zijn herkenbaar?
- Wat zijn de werkingsmechanismen?
-  Wat is zichtbaar in een hittepunt met betrekking tot de fixaties, beweging of vernieuwing in 

Samen op Weg? 
- Wat initieert en wat belemmert verandering? 

Om de vragen met betrekking tot werkingsmechanismen goed te beantwoorden zijn de wer-
kingsmechanismen nader omschreven. Werkingsmechanismen zijn onder te verdelen in fixaties, 
beweging en vernieuwing:
-  Fixaties kenmerken zich door het vastlopen van het veranderproces (de veranderbereidheid 

is nihil). Dit wordt zichtbaar in diskwalificeren, herhalen, verlammen, afsluiten, afsplitsen.
-  Beweging (er is veranderbereidheid) wordt zichtbaar in het nemen van initiatief, bereidheid 

tot gesprek en het sluiten van een compromis, het nemen van een besluit. 
-  Vernieuwing (veranderbereidheid is groot) wordt zichtbaar in gezamenlijk optreden naar 

buiten (eenheid naar buiten), gezamenlijke besluiten over de interne koers (eenheid naar 
binnen). Vernieuwing als transformatie wordt zichtbaar in het formuleren van nieuwe anker-
plaatsen, een gezamenlijke herinneringscultuur en herinneringspraktijk, die herkenbaar is 
voor ‘de wereld’ en de lidmaten van de nieuw te vormen entiteit. 

305 Er is gekozen om in plaats van organisatiecultuur, het woord herinneringscultuur te hanteren. Wel is conform 
Quinn & Cameron (1985, 2011) gekozen voor het hanteren van de matrix, met op de verticale as herinneren 
(beheersend: herinneren als weerstand tegen veranderen) versus handelen (flexibel: herinneren als verander-
kracht). Op de horizontale as staat interne oriëntatie (gericht op de eigen groep) versus externe oriëntatie (gericht 
naar buiten).

306 Er is gekozen om de verwoording van de veranderparadigma’s te baseren op zowel de theorie van Armenakis et al, 
2007 en Giangreco, A., 2002, als op een eerste verkenning van de feitelijke teksten van Samen op Weg. 
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Zo ontstaat de volgende operationalisatie van de werkingsmechanismen:

Werkingsmechanismen Beschrijving Veranderbereidheid

                Fixaties  

                W
eerstand

Vertragen betekent dat er sprake is van 
meer informatie vragen.

    Veranderen is bedreigend

Veranderbereidheid 
klein

veranderbereidheid 
nihil

Afsluiten betekent dat er sprake is van 
afzonderen.

Diskwalificeren betekent dat er sprake is 
van afwijzen.

Herhaling betekent dat er sprake is van 
conserveren.

Verlammen betekent dat er sprake is van 
stilstand.

Splitsen betekent dat er sprake is van 
desintegreren en loskoppelen.

      Losm
aken en vernieuw

en 

      Support  

Initiatief betekent dat er sprake is van de 
eerste aanzet, een aanjagen van Samen 
op Weg.

      Veranderen is een kans

Veranderbereidheid 

Gesprek betekent dat er dialoog ontstaat.

Compromis betekent dat er sprake is van 
polderen en besluiten.

Vernieuwing is zichtbaar in gezamenlijk 
optreden naar buiten. Veranderbereidheid 

grootVernieuwing is zichtbaar in gezamenlijke 
besluiten over de interne koers.

Vernieuwing als transformatie is 
zichtbaar in het formuleren van nieuwe 
ankerplaatsen, een gezamenlijke 
herinneringscultuur en 
herinneringspraktijk, die herkenbaar is 
voor ‘de wereld’ en de lidmaten van de 
nieuw te vormen entiteit.

Tabel 3.8. Overzicht werkingsmechanismen, veranderparadigma’s en veranderbereidheid.

In hoofdstuk 4 is een totaaloverzicht opgenomen van de werkingsmechanismen op basis van de 
25 hittepunten. Hierin wordt weergegeven hoe vaak fixaties, beweging en vernieuwing zijn gesig-
naleerd. 

3.7.3 Het verzadigingspunt, betekenis en conclusie

In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek gaat het bij kwalitatief onderzoek niet om ‘hoe meer 
hoe beter’. Men spreekt van inhoudelijke verzadiging of saturatie. Bij een complex onderwerp zal 
het langer duren voordat het saturatiepunt is bereikt.307 Op basis van de beschrijving van de 25 
hittepunten is er een keuze gemaakt om per periode één hittepunt centraal te stellen. 

307 https://www.ensie.nl/basisboek-kwalitatief-onderzoek/verzadiging. Geraadpleegd november 2017. 
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Deze keuze heeft twee redenen:
1. De uitwerking van alle 25 hittepunten was te uitgebreid. 
2. De uitwerking van alle 25 hittepunten liet een herhaling zien. 

De keuze voor de in dit proefschrift beschreven hittepunten (cruciale gebeurtenissen) wordt ook 
ingegeven door het toegekende belang van de respondenten (de prioritering en de uitspraken 
die zij deden als herinneringsdragers) en het door mij toegekende belang. Mijn belang komt 
voort uit de doelstelling van dit proefschrift, namelijk onderzoeken wat de betekenis is van be-
woonde herinnering in een complex veranderproces. Om een gefundeerde keuze te kunnen 
maken zijn eerst alle hittepunten uitgewerkt, zoals hierboven toegelicht.

Hieronder staat het overzicht van de gekozen hittepunten die in dit onderzoek centraal staan.

Periode Hittepunt Argumentatie 

Periode 1
1961-1973

De oproep van de Achttien en de 
jongeren

Dit hittepunt wordt door respondenten en mijzelf 
als cruciaal bestempeld voor de bestudering van 
de start van Samen op Weg.

Periode 2
1973-1986

Verschil in denken Dit hittepunt is cruciaal voor de bestudering van 
bewoonde herinnering en wordt door de 
respondenten geprioriteerd en gekoppeld aan 
‘kerkgevoel’.

Periode 3
1986-1990

Schetsen en het einde van de 
werkgroep Toekomstige 
Vormgeving

Dit hittepunt is cruciaal voor de bestudering van 
bewoonde herinnering, veranderparadigma’s en 
werkingsmechanismen en wordt door de 
respondenten geprioriteerd en gekoppeld aan 
‘koerswijziging van de aanpak van Samen op 
Weg’.

Periode 4
1990-1998

Kerkorde Dit hittepunt is cruciaal voor de bestudering van 
bewoonde herinnering, veranderparadigma’s en 
de werkingsmechanismen die ontstaan. Het 
wordt door de respondenten geprioriteerd. 

Periode 5
1998-2004

De naam en de Groep van Acht Dit hittepunt is cruciaal om het doorbreken van 
de werkingsmechanismen in Samen op Weg te 
bestuderen. Het wordt ten dele door de 
respondenten herkend (met name de lastige 
procedure van naamgeving). Dit hittepunt is door 
mij gekozen.

Tabel 3.9. Overzicht gekozen hittepunten en argumentatie per tijdsperiode.

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten aan de hand van vijf voorbeeldverhalen nader uitgewerkt. Deze 
verhalen illustreren hoe bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex veranderproces 
betekenis krijgt. 

De wil (de oproep) om te komen tot eenheid, tot een ‘Woord voor Wereld’ vertaalt zich naar een 
ambitie, de start van Samen op Weg, het eerste voorbeeldverhaal. Het tweede voorbeeldverhaal 
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laat zien dat eenheid zich niet zomaar laat organiseren, er is verschil in denken, herkenbaar in 
verschillende tradities, herinneringsdocumenten en in de handelingspraktijk. Het derde voor-
beeldverhaal laat zien dat er emoties worden geraakt. Er zijn werkingsmechanismen die de ver-
andering moeilijk maken. 
Het vierde voorbeeldverhaal geeft betekenis aan de complexiteit van een complex veranderproces. 
Het laatste voorbeeldverhaal laat zien hoe ‘de plek der moeite’, hoe werkingsmechanismen 
doorbroken kunnen worden. 

Tijd Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Periode 1 Gekozen hittepunt: 
De oproep van de 
Achttien en de jongeren

Verhaal 1 - Ambitie

Een Woord voor de Wereld: “Er waren eens achttien 
mannen die een boodschap hadden voor de kerk en de 
wereld. . .”

Periode 2 Gekozen hittepunt: 
Verschil in denken

Verhaal 2 - Dilemma

Obstakels onderweg, zoals verschillend denken over 
belijdenis, kerkgevoel en politiek. Lukt het om verschillen te 
overbruggen?

Periode 3 Gekozen hittepunt: 
Schetsen en het einde 

Verhaal 3 - Conflict

Verschil van mening over de toekomstige vormgeving van 
de kerk, de koers, de snelheid en de inhoud van de ambitie 
van Samen op Weg.

Periode 4 Gekozen hittepunt: 
Kerkorde 

Verhaal 4 - Confrontatie

De verleiding van traditie en de prikkels van de tijd.

Periode 5 Gekozen hittepunt: 
De naam en de Groep van 
Acht

Verhaal 5 - Acceptatie

De spanningsvelden benoemen tussen grenzen en 
mogelijkheden, ruimte geven en loslaten, individueel belang 
en collectief belang. De relatie aangaan; ontmoeten en 
keuzes maken.

Tabel 3.10. Overzicht gekozen hittepunten en verhaallijnen.

In hoofstuk 6 verwoord ik de conclusies door het beantwoorden van de deelvragen en de vraag-
stelling. Vervolgens is er een discussie over de implicaties van dit onderzoek, en geef ik aanbe-
velingen en suggesties voor vervolgonderzoek.
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HOOFDSTUK 4 

Hittepunten 

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk staat de analyse van de gekozen hittepunten uit Samen op Weg centraal. 
In hoofdstuk 3 heb ik beschreven hoe ik voor vijf (van de 25) hittepunten heb gekozen. Hieronder 
volgen de gekozen hittepunten per periode met een beknopte beschrijving:

Hittepunt 1 in periode 1 (1961-1973): De oproep van de Achttien en de jongeren
Deze periode begint met de oproep van de Achttien in 1961 en eindigt in het voorjaar van 1973 
met de realisatie van een gezamelijke synodevergadering van gereformeerden en hervormden. De 
oproep wordt gevolgd door publicaties en er zijn grote bijeenkomsten. Jongeren sluiten zich aan 
en roepen op tot verandering. De Achttien staan in direct contact met de jongeren door het werk 
bij Kerk en Wereld in Driebergen. Ze geven een verantwoording van hun optreden, nadat zij had-
den besloten terug te treden om ruimte te maken voor kerkleden en kerkelijke vergaderingen. 

Hittepunt 2 in periode 2 (1973-1986): Verschil in denken
Deze periode begint met de eerste gezamenlijke synodevergadering in 1973 en eindigt in 1986 
met de Verklaring van Overeenstemming ten aanzien van het samen kerk zijn en de Intentiever-
klaring door de afzonderlijke synoden. De begrippen ‘hervormd kerkgevoel’ en ‘gereformeerd 
kerkgevoel’ worden geïntroduceerd.

Hittepunt 3 in periode 3 (1986-1990): Schetsen en het einde van de werkgroep Toekomstige Vormgeving
Deze periode begint in 1986 met de terugkoppeling van een raadpleging over de voortgang van 
Samen op Weg, in samenhang met de schets Toekomstige Vormgeving (de zogenoemde schet-
senstrategie die start met Schets 1984, en wordt gevolgd door Schets 1986, Schets 1988, Schets 
1989) en eindigt met een conflict in 1989/1990 over de koers en het proces van Samen op Weg, 
wat resulteert in het einde van de werkgroep Toekomstige Vormgeving.

Hittepunt 4 in periode 4 (1991-1998): Kerkorde
Deze periode begint met een nieuwe koers om via het kerkordetraject de ‘orde van het samen-
gaan’ te bepalen en eindigt met de vaststelling van het tweede ontwerp van de kerkorde. Deze 
periode wordt gekenmerkt door structuurvragen: hoe gaat de kerkorde er precies uitzien en hoe 
krijgt de bovenplaatselijke organisatie (landelijk bureau) van de Samen-op-Weg-kerken vorm?
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Hittepunt 5 in periode 5 (1998-2004): De naam en de Groep van Acht308

Deze periode begint in 1998 – met onder andere de ‘naamsynode’ die geen incident was, maar uit-
drukking van intense verlegenheid – en eindigt in 2003/2004 met de hereniging en vereniging van 
de drie kerken. Het Samen-op-Weg-proces stagneert. Zou het niet beter zijn, zo denkt de ‘Groep van 
Acht’ om aan die punten voorrang te geven die het onderlinge vertrouwen voeden en zich samen in 
te zetten voor goede verhoudingen? Het kerkordetraject, zo wordt gezegd, is noodzakelijk en onver-
mijdelijk. Daarnaast moet er een emotioneel-cultureel proces plaatsvinden. Dat valt kerkordelijk niet 
in te kaderen. Het Samen-op-Weg-proces staat of valt met het emotioneel-culturele proces.
Zoals ook vermeld in hoofdstuk 3, is de analyse van het gekozen hittepunt op dezelfde manier 
opgebouwd: 

Tijd:
- Wat zijn de kenmerken van de tijd (actualiteit) waarin het hittepunt is gesitueerd. 

Herinneringsdragers:
-  Wat is de wereld van de tekst (feitelijke weergave van de teksten van het hittepunt) en de 

wereld achter de tekst (de respons van de herinneringsdragers).

Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten:
- Wat zijn ankerplaatsen en herinneringsdocumenten? 

Herinneringscultuur, veranderparadigma en werkingsmechanismen:
- Welke herinneringsculturen zijn zichtbaar?
- Staat de herinneringscultuur open voor verandering van de tijd of juist niet? 
- Wat zijn de veranderparadigma’s en werkingsmechanismen?
- Wat is zichtbaar in de hittepunten van a) traditie en b) omgang met de Bijbel.

Voortgang veranderproces Samen op Weg in gekozen hittepunt:
- Wat is zichtbaar in dit hittepunt met betrekking tot de voortgang van Samen op Weg? 
- Wat initieert en wat belemmert verandering? 

Vervolgens wordt dit hoofdstuk afgesloten met een samenvatting van de resultaten aan de hand van: 
- de belangrijkste resultaten aan de hand van actualiteit en het Samen-op-Weg-proces;
- de belangrijkste resultaten over de zichtbare en herkenbare ankerplaatsen;
- herinneringsdocumenten en herinneringsculturen gerelateerd aan de besproken hittepunten;
- veranderparadigma’s en werkingsmechanismen gerelateerd aan de besproken hittepunten;
-  voortgang Samen op Weg: al dan niet doorbreken van fixerende werkingsmechanismen ge-

relateerd van de hittepunten.

308 De Groep van Acht: J.W. Doff, K. van der Horst, J. de Jager-van der Kam, B. Plaisier, A. Romein, J. Sick-Vernhout,  
K. Wigboldus, B. Wallet. Dit is een samengestelde groep van personen (hervormd, gereformeerd en luthers), die met 
elkaar in gesprek gaan over dat wat hen verbindt en dat wat hen scheidt. Juist door te expliciteren wat hen aan het hart 
ging, wat hun geloof bepaalde, raakten ze overtuigd dat onderling vertrouwen moest groeien door middel van vragen 
waarin de pijn van de verdeeldheid niet weggepoetst moest worden maar open besproken. Er moet een emotioneel-
cultureel proces op gang komen om het onderling vertrouwen op te bouwen (na ‘de naamsynode’ in 1998).
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4.2  Hittepunt 1: De oproep van de Achttien en de jongeren (1961-1973) 

1961 1973

Ondergetekenden, een willekeurige groep van hervormden en 
gereformeerden, hebben op een bijeenkomst van 24 april 1961 
unaniem als hun oordeel uitgesproken, dat gescheidenheid van de 
Hervormde en Gereformeerde kerken niet langer geduld kan 
worden. Bewogen door de verwachting van het Rijk Gods en de 
opdracht der kerk in de wereld, zijn zij er gezamenlijk van 
overtuigd dat er naar eenwording gestreefd moet worden. Zij 
hebben zich voorgenomen stappen te doen om deze eenwording 
krachtig te bevorderen.

               Figuur 4.1. Impressie actualiteit periode 1 (1961-1973).

Tijd (actualiteit)
In de oproep van de Achttien en de vragen van de jongeren staat de naoorlogse generatie in de 
schijnwerpers. Of ze nu hervormd of gereformeerd zijn, ze groeiden op in een andere tijd met 
meer zeggenschap, welvaart, andere muziek en nieuwe mogelijkheden die over de grenzen van 
de eigen landsgeschiedenis binnenkomen. Er is een doorstroom naar het hoger onderwijs en 
er was sprake van wetenschappelijke vindingen in bijvoorbeeld de techniek (de maanlanding), 
medische wereld (de pil) en biologie (de evolutie). Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat een 
voorhoede, waaronder veel jongeren, vragen stelden bij de verzuiling. Dit punt wordt expliciteit 
door de herinneringsdragers aangehaald. Aan de andere kant wordt ook door de herinnerings-
dragers aangegeven dat velen nog ‘naar binnen’ keken. Dit sluit aan bij de beschrijving van de 
jaren zestig als ‘kantelpunt’. Zo beschrijft Blom, dat Hans Righart (1995) de jaren zestig perci-
pieert als generatieconflict. In bloemrijke taal beschrijft hij dat er nieuwe krachten zijn die de 
vermolmde luiken van de huizen open blazen en vrijwel niets van het meubilair op zijn plaats 
blijft staan. Er werden vragen gesteld bij beslissingen en uitgangspunten van de heersende 
klasse.
Vervolgens geeft Blom aan dat Kennedy (1995) daarentegen een grote rol geeft aan ons vermogen 
tot aanpassing aan een veranderende wereld. De moderne elite wordt niet gedwongen, maar 
omarmt aanpassing en vernieuwing uit overtuiging. Een eeuwenoude traditie van accommodatie 
verloochende zich niet. De elites – Kennedy spreekt steeds in het meervoud over deze groep – 
hadden wel zorgen over de situatie na de Tweede Wereldoorlog, maar dat leidde niet tot kramp-
achtig verzet tegen nieuwe ontwikkelingen. Het is niet of/of, maar en/en. Beide perspectieven zijn 
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aanwezig, zowel protest als accommodatie.309 Nederland is van oudsher een land waar verschil-
lende visies naast elkaar kunnen bestaan en waar men zich aan elkaar en aan nieuwe ontwikkelin-
gen aanpast.

“In de overtuiging van de elites van de jaren vijftig ging het daarbij niet om het 
koesteren van het verleden maar juist om de oriëntatie op alles wat modern was.”310 

Binnen de zuilen was sprake van een verstrengeling van traditie en moderniteit. Hoe om te gaan 
met deze tijd die met stormkracht de huizen binnenkwam, via muziek en televisie? Een cultureel 
transformatieproces volgde en strekte zich uit rond thema’s als oorlog en vrede, vrije liefde en 
gezinsplanning. Dit proces hield niet op bij de deur van huizen en kerken. Er was sprake van een 
doorgaande ontzuiling en secularisering. Ook kon men steeds meer bij elkaar naar binnen kijken 
en zo werd zichtbaar dat er in de verschillende zuilen dezelfde problemen waren. Dus zo ver-
schillend waren de zuilen niet. 

“Men liet niet langer het gedrag bepalen door wat de zuil eiste.”311 

De nieuwe generatie wilde verandering. Concluderend was de start van Samen op Weg inherent 
aan de de tijd (de actualiteit) die zich laat karakteriseren door:
- economische groei en veranderbereidheid; 
- politiek bewustzijn; 
- optimisme. 

4.2.1 Herinneringsdragers

De oproep van de Achttien ging uit van de noodzaak tot hereniging van de hervormde en gere-
formeerde kerken. 
De oproep was geen verzoek, maar een eis, met als motivatie de opdracht van de kerk in de 
wereld. 
De jongeren en een voorhoede in beide kerken gaven gehoor aan de oproep. De herinnerings-
dragers geven hierbij het volgende aan:

De Achttien, allen evangelisatie- of studentenpredikant, hadden een missionaire en 

diaconale invalshoek. Dit bepaalde hun handelen.

De motivatie van de Achttien was missionair van aard, vanwege de zending van de kerk in 

de wereld kan haar verdeeldheid niet geduld worden. Echter, omdat de inhoudelijke 

309 Kennedy (1995).
310 Blom, J.C.H. (2014, p. 521).
311 Ter Borg, M., et al (2008, p. 55).
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motivatie op den duur verdrongen werd door de organisatorische en procesmatige 

aanpak, veranderde SoW van karakter. 

In de naoorlogse generatie (nozem, provo) wordt meer en meer duidelijk dat de vragen 

en antwoorden van de ‘gevestigde generatie’ er niet meer toe doen. Vietnam, de pil, 

toestroom naar hoger onderwijs, opkomst welvaartsstaat, de moraal biedt jongeren geen 

houvast meer. 

De eerste tekenen van kerkverlating dienen zich aan. Maar al deze ontwikkelingen worden 

niet of nauwelijks benoemd.

De Achttien kiezen voor een beperkte focus: hervormd en gereformeerd samen. Mede 

onder invloed van Vaticanum II leefde er in brede kring een wijder perspectief: hartelijke 

samenwerking en intercommunie met de RK-parochie. Snelle ontwikkelingen in de 

Rooms-Katholieke Kerk (Tweede Vaticaanse Concilie) en in de wereldoecumene. Oproep 

naar Samen op Weg als onderdeel van een veel breder oecumenisch proces.

Brede lagen in beide kerken lieten de oproep aan zich voorbijgaan of wezen die af. Ds. T. 

Poot was de enige ‘bonder’. De Gereformeerde Bond (GB) was van meet af aan kritisch.

Onmiskenbaar gaven de Achttien de eerste publieke stoot. Ze doen dit door middel van 

een ‘oproep’.

De Achttien benoemen zichzelf terecht als een ‘willekeurige groep’. Ze geven uitdrukking 

aan wat al veel breder leeft én vorm krijgt op plaatselijk én landelijk vlak. Al enige tijd 

bestaat de Stichting Gemeentetoerusting (1961), een gereformeerd initiatief van W.F. de 

Gaay Fortman en J.M. Vlijm, dat gericht is op vernieuwing van het kerkelijk leven. De 

toerusting verzorgt de stichting d.m.v. landelijke conferenties en de brochurereeks 

Gemeentetoerusting.

Het was niet meer zo ‘erg’ wanneer hervormden en gereformeerden met elkaar trouwden, 

wat omstreeks 1940 wel werd gezien als ‘twee geloven op één kussen’… Ook de massale 

stimulans van jongeren kun je in dat kader zien. De kerkelijke ‘grenzen’ ervoer men niet 

meer.

Jongeren pikten de motivatie beter op dan de kerkelijke organen. Jongeren ‘keken naar 

buiten’/naar de toekomst.

Kerken waren nog naar binnen gericht. 

De actiegroep Synoodkreet: gereformeerde jongeren eisten spreekrecht ter synode en 

drongen aan op vernieuwing van de kerk en van Samen op Weg. Deze actiegroep leidt tot 
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de instelling van het Jongerensynode-beraad waarvan een kerngroep geregeld overlegt 

met het moderamen van de synode. 

Ondanks de inspanningen van het Jongerensynode-beraad is het Samen-op-Weg-proces 

tijdens de lange mars door de instituties de jongeren kwijtgeraakt.

Tekstbox 4.1. Reacties van herinneringsdragers op hittepunt 1.

4.2.2 Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten

Er wordt door de herinneringsdragers een aantal ankerplaatsen genoemd die van betekenis zijn, 
bijvoobeeld de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige onge-
deelde Gereformeerde Kerken in Nederland. Er wordt verwezen naar het fundament van de Drie 
Formulieren van Enigheid en naar dr. H. Kraemer, dr. K.H.E. Gravemeijer en dr. W. Banning als 
de aanjagers van het op gang brengen van het interkerkelijk gesprek. 
De oproep van de Achttien is een ankerplaats waar bij herhaling naar wordt verwezen. 
Het Congres 1962 is eveneens een ankerplaats, waar onder andere prof. dr. W.F. de Gaay Fort-
man sprak over ‘Van kerken tot kerk’ en prof. dr. H. Berkhof over ‘Deelnemen aan elkaars leven’. 
Beide mannen waren gezaghebbend in eigen kring en ver daarbuiten.
Het rapport Hervormd-Gereformeerd gesprek, geschreven door de hoogleraren prof. dr. H. Berk-
hof en prof. dr. D. Nauta, geldt als herinneringsdocument waarin wordt gewezen op de nood-
zaak van verandering. In de hervormde synode werd dit rapport besproken:

“Terwille van de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, moeten wij in het huidig 
tijdsgewricht meer zien op wat ons verbindt dan op wat ons scheidt.”

Het meedoen van zulke vooraanstaande personen gaf veel mensen vertrouwen.
Ankerplaatsen zijn de Hervormde Jeugdraad en het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugd-
werk die gezamenlijk gesprekken tussen jongeren van de beide kerken faciliteerden. In 1969 resul-
teerde dit in vijf gespreksavonden in 45 gemeenten, waaraan 571 jongeren –  representatief te 
achten voor de kerken – meededen. De verslaglegging van deze avonden werd samengevat in een 
rapport dat onder de titel Samen op Weg312 aan de synoden werd aangeboden. In dit rapport vroe-
gen de jongeren om maatregelen ter vernieuwing van het kerkelijk leven en vooral ook om orga-
nisatorische eenheid van beide kerkgenootschappen, en wel binnen tien jaar, dus uiterlijk te 

312 Dit rapport is samengesteld uit de opmerkingen door jongeren in het land gemaakt en tijdens een landelijke 
bijeenkomst door jongeren uit de verschillende gespreksgroepen en als hun rapport geaccepteerd. Zeer 
nadrukkelijk wordt in talloze opmerkingen door de jongeren gevraagd om een reële inspraak in het beleid van de 
gemeente van Christus. Inspraak niet alleen bij die punten die in het leven van de gemeente die in moeilijkheden 
zijn geraakt en waarbij jongeren mogen meespreken om het bestaande weer beter te doen functioneren, maar in 
deze zin dat zij bereid zijn om daadwerkelijk medeverantwoordelijkheid te zijn voor het functioneren van de 
gemeente. Het Rapport is samengesteld op instigatie van de Raad voor het Jeugdwerk van de Generale Synode der 
Nederlandse Hervormde Kerk, de voormalige Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad en de Generale Deputaten 
der Gereformeerde Kerken voor Kerk en Jeugd, bestemd voor de Generale Synodes der Nederlandse Hervormde 
Kerk en der Gereformeerde Kerken in Nederland, Samen op Weg, augustus 1969.”
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realiseren in 1980. De naam die hun voor de verenigde kerk voor ogen stond, was Protestantse 
Kerk in Nederland.
Het genoemde rapport Samen op Weg dat in het voorjaar van 1972313 in beide synodes werd be-
handeld, geldt als herinneringsdocument. Juist omdat in beide kerken met dezelfde problema-
tiek, met dezelfde geloofs- en identiteitscrisis werd geworsteld, zo werd gezegd, en omdat in 
beide kerken jongeren én ouderen het af lieten weten, was men geroepen om geen antwoorden 
van gisteren te geven op de vragen van heden, maar samen een te zijn.

4.2.3 Herinneringscultuur, veranderparadigma’s en werkingsmechanismen 

De toegang van nieuwe generaties tot het podium is in dit hittepunt een ingrediënt voor vernieu-
wing. Zij gaven woorden aan de tijd. In de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Neder-
landse Hervormde Kerk werd onderkend dat er sprake was van secularisering314, met als gevolg 
dat kerkverlating een gezamenlijk probleem was en dus ook gezamenlijk ‘bestreden’ kon wor-
den. De oproep van de Achttien sloot dus aan bij wat al veel langer in de naoorlogse tijd speelde 
en breder leefde, zowel plaatselijk, landelijk als internationaal, namelijk de veranderende maat-
schappij die een appèl deed op de identiteit van het gelovige individu. Op onorthodoxe wijze, 
maar passend in de tijd werd de oproep tot verandering uitgewerkt in massabijeenkomsten 
(Billy Graham). De Achttien en de jongeren zijn herinneringsdragers van de nieuwe tijd en kaar-
ten aan wat hen beweegt. Het was urgent, want de snel veranderende tijd vroeg dat het ‘Woord 
voor de Wereld’ eendrachtig klonk. De Achttien, en met hen de jongeren, kozen een missionaire 

313 Het gaat niet om het redden van het instituut, maar om een werkelijke stap op weg naar de eenheid van Christus 
kerk.Daarom wordt bij dezen een schema ingediend waarin men van oordeel is dat de kerken tot elkaar kunnen 
komen:

  1972 Principebesluit van de Generale Synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en Gereformeerde
 Kerken, dat men wil komen tot één kerk. Het opstellen van een gedetailleerd eenwording plan dat in stappen dient 

te worden uitgevoerd.
 - In iedere gemeente wordt een Gereformeerd/Hervormde werkgroep gevormd, die de eenwording in de 

Plaatselijke gemeente voorbereid en begeleid. Ook op provinciaal niveau en synodaal niveau wordt een dergelijke 
werkgroep ingesteld. Kerkordelijke beletselen tot, het houden van gemeenschappelijke diensten worden 
weggenomen.

 - Vorming van één Predikantsopleiding. Bij deze Predikantsopleiding wordt in elk geval aandacht geschonken aan 
beroepsmatige scholing voor een aantal als beroep uit te oefenen vakken, die even zoveel differentiatie in een 
theologenteam kunnen vormen. Bij deze vakken wordt gedacht in het bijzonder aan de pedagogisch-didactische 
scholing, pastoraal psychologische, Sociologie, Politicologie, economie en industriële technologie moeten binnen 
het gezichtsveld liggen. Tijdens de studie zal voor theologische studenten een direct contact met het gemeentele-
ven noodzakelijk zijn.

 1972 Volledig geïntegreerd kerkelijk jeugdvormingswerk, zendingswerk en evangelisatiewerk.
 1975 Gezamenlijk diaconaal werk. Gemeenschappelijke publicaties op landelijk en plaatselijk niveau.
 1980 Een Synode en de Protestantse kerk in Nederland.
314 Prof. dr. H.C. Stoffels. In: Kontekstueel april 2009 (23e jaargang nr. 4) “Als wolven midden onder schapen. 

Godsdienstsociologen op zoek naar de kerk. Secularisatie is een complex, meervoudig begrip, dat op zijn minst 
drie deelprocessen omvat: allereerst terugdringing van religie uit het publieke domein naar de privésfeer, ten 
tweede verlies aan invloed van kerken en andere religieuze organisaties en ten derde afname van de betekenis van 
religie in het leven van individuen. Het een is niet helemaal hetzelfde als het ander. De laatste twee deeltrends doen 
zich in het Westen nog steeds voor, met name in West-Europa, maar of religie momenteel verder uit het publieke 
domein verdwijnt is zeer de vraag, gezien ook de discussies rond de islam, of zelfs de huidige Calvijnhype. De 
secularisatietrend wordt bovendien geflankeerd door trends van religieuze pluralisering, door de komst van 
miljoenen immigranten met hun eigen godsdiensten en bewegingen (islam, hindoeïsme, migrantenkerken), en van 
religieuze transformatie, de ontwikkeling van kerkelijke binding naar ongebonden spiritualiteit, van groepsloyaliteit 
naar individualiteit, van God daarboven naar god hier van binnen.”
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en diaconale insteek om hun ‘boodschap’ kracht bij te zetten. Het diaconaat was het gezicht van 
de kerk, volgens hen. Evangelisatie en zending, apostolaat en diaconaat zijn wel te onderschei-
den, maar niet te scheiden. Uit de rapporten (onder andere van Deputaten Jeugd) bleek dat men 
het erover eens was dat de gemeente van Christus bezig moest zijn met het alledaagse leven (de 
‘horizontale’ activiteiten) voortkomend uit de verbinding met God (de ‘verticale’ lijn). Bij het 
handelen van de kerk in de samenleving zou men steeds bedacht moeten zijn op de relatie met 
God. Wanneer deze laatste relatie onduidelijk is geworden, is het opereren van de kerk in de 
samenleving ook onduidelijk. Zeer nadrukkelijk werd gesteld dat de kerk wordt opgeroepen om 
mensen op sleutelposities niet alleen te laten – politici, industriëlen, vertegenwoordigers van 
arbeiders, onderwijsmensen en maatschappelijk werkers, artsen, et cetera. De kerk wordt opge-
roepen het isolement te verlaten. De herinneringscultuur die de Achttien en de jongeren (die 
actief zijn op de gespreksavonden voor Samen op Weg) present stelden, is extern gericht. Het 
ging hen om een Woord voor de Wereld. Of zoals een herinneringsdrager zegt:

“De Achttien, allen evangelisatie- of studentenpredikant, hadden een missionai-
re en diaconale invalshoek. Dit bepaalde hun handelen.”315

De jongeren gaven aan dat zij zich niet meer druk maakten over allerlei dingen waar zovelen in 
beide kerken zich nog over opwonden. Hen hield slechts één vraag nog bezig:

“Hoe prediken wij het Bijbelse getuigenis aan de wereld van nu.”316

Herinneren, opgevat als oriëntatie op het verleden (vasthouden wat je hebt), stond niet centraal. 
Handelen, opgevat als actie ondernemen (flexibel meebewegen), was de centrale overtuiging 
van de jongeren. De herinneringscultuur die de Achttien en de jongeren dus present stellen, is 
extern gericht op de realiteit van de actualiteit (tijd). In onderstaande figuur wordt het present 
stellen van de herinneringscultuur (in navolging van Quinn) als volgt verbeeld:

Figuur 4.2. Herinneringscultuur in hittepunt 1.

315 Respondent 15 [v7-9].
316 Van kerken tot kerk. Nieuw land. (1965, p. 26).
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Zichtbaar is dat actie en daadkracht sterk op de voorgrond treden. De Achttien doen een oproep 
voor eenheid om ‘sterker naar buiten te kunnen treden’. Ook is er in dit hittepunt een externe 
oriëntatie zichtbaar, een openstaan voor de tijd, de actualiteit, zoals willen ingaan op ontstane 
ontwikkelingen in de wetenschap en de vragen die leven in de maatschappij.
De Achttien stonden in direct contact met de jongeren die onderdeel zijn van de voorhoede van 
de protestgeneratie (geboren tussen 1940 en 1955). De protestgeneratie is te typeren als een 
groep van idealistische en gedreven veranderaars. Het veranderparadigma ‘veranderen is nood-
zakelijk’ en het werkingsmechanisme vernieuwen zijn zichtbaar.  

Figuur 4.3. Veranderparadigma in hittepunt 1.

Zichtbaar in dit hittepunt is dus de veranderbereidheid, die ook heel duidelijk door de jongeren 
als deel van de nieuwe tijd wordt onderstreept. Er is een noodzaak tot veranderen, zo wordt ge-
zegd door de Achttien en de jongeren, omdat de externe wereld verandert en er gezocht moet 
worden naar nieuwe vormen om verstaanbaar en relevant te blijven.
Het was tijd voor een mentale verandering, om een andere houding ten opzichte van elkaar in te 
nemen en de krachten te bundelen, zodat de wereld zou begrijpen wat de kerk bewoog. De 
krachten bundelen zou de slagvaardigheid versterken, want die was ver te zoeken. Omdat zoveel 
organen ergens over moesten beslissen, was snel en adequaat inspelen op de actualiteit onmo-
gelijk. De oproep, toelichting en presentaties van de Achttien stellen dit aan de orde en vragen 
om ‘een betere wijze van naar buiten treden’. Er klinkt de vraag: ‘Waarom allemaal gescheiden 
optrekken, waarom niet samen?’ Het was noodzakelijk om een duidelijk signaal af te geven aan 
de wereld buiten de kerk. De oproep die klonk, luidde: 

“We hebben een Woord voor de Wereld!”317

Er komt een beweging op gang en er ontstaat vernieuwing. De oproep tot eenheid verspreidde 
zich en er ontstond een beweging met volgers. Een pioniersgroep voor oecumene ontstaat, die 
Samen op Weg in beweging zet. Zo ging Samen op Weg dus van start omdat er volgers waren: 
er waren samenwerkende kerken en hervormde en gereformeerde jongeren gingen veelvuldig 
met elkaar in gesprek. Het resultaat hiervan was een gezamenlijk rapport, getiteld Samen op 

317 Respondent 18 [v3-3].
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Weg, dat de jongeren aan beide synoden aangeboden. Het rapport werd op 22 februari 1972 be-
handeld in de hervormde synode en op 27 april 1972 in de gereformeerde synode. Beide synoden 
spraken zich uit voor het houden van een gezamenlijke vergadering van synoden. Zo kwam er 
mandaat voor de ‘oproep en ambitie van de Achttien’. 

Echter, vanaf het prille begin klonk er een tegenstem van bezorgdheid. Deze bezorgdheid had 
zijn grond in a) traditie en b) een bepaalde visie op de Bijbel en de bijbelteksten.

Ad a) Traditie
De gevormde traditie is zichtbaar in de gereformeerde en hervormde herinneringscultuur. De 
herinneringsdragers noemen dit ook specifiek:

“Het ‘hervormde kerkgevoel’ is voor het eerst door secretaris-generaal R. Mooi in 
het SoW-proces ter sprake gebracht. De niet-theologische factoren waren in het 
proces van even groot belang als de theologische factoren – al zullen theologen 
dat altijd ontkennen vanwege hun neiging sociologische en psychologische fac-
toren met argumenten van Hogerhand te maskeren.”318

“Cruciaal in het hele proces is het verschil tussen een meer zakelijke gerefor-
meerde cultuur en een meer op consensus gerichte hervormde cultuur. Hier is te 
weinig mee gedaan om verschillen bespreekbaar te maken.”319

Verschillend denken wordt ook in de teksten veelvuldig aangehaald, zoals onderstaand voor-
beeld illustreert: 

“De hervormde denkt meer medisch en de gereformeerde meer juridisch.320 De 
hervormde tot de gereformeerde: ‘Pas op het is het lichaam van Christus waarin 
je snijdt!’
De gereformeerde tot de hervormde: ‘Pas op, wees voortvarend, het is de ge-
zondheid van het lichaam van Christus die op het spel staat.’”321 

Ad b) Bijbel
Door wetenschappelijk onderzoek kwam er meer kennis over het ontstaan van de Bijbel. Er ont-
stond meer inzicht in het eigentijdse karakter van de Bijbel (zegswijze, verhaaltrant, oosterse 
denkpatronen). Aan de andere kant zagen anderen diezelfde Bijbel onverminderd als Gods 
Woord waarin de waarheid klinkt over verleden, heden en toekomst. Deze verschillende opvat-
tingen bracht hen in gewetensnood. Het werd op verschillende manieren aan de orde gesteld, 
zoals hieronder door een herinneringsdrager wordt verwoord: 

318 Respondent 15 [v7-9].
319 Respondent 10.
320 Van kerken tot kerk. Aanvaard elkander. (1962, p. 133).
321 Ibid., p. 50.
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“De tijd van eenwording is nog niet gekomen. Het gaat niet om eenheid, hereni-
ging. De eenheid om de eenheid heeft geen zin. Er wordt gezegd: ‘Dan zijn we als 
de Jordaan en de Arnon, die haaks op elkaar staan en ten slotte wel samen ko-
men, maar in de Dode zee.’ Er wordt gewezen op onvolledigheid door onophou-
delijk uit Johannes 17: ‘dat zij allen één zijn’, te citeren, zonder het vervolg er bij 
te citeren: ‘opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.’”322

Deze verwoording laat de angst zien om het vaste geloof te verliezen. Ook wordt er gewezen op 
de mogelijke foute afloop. “De tijd van eenwording is nog niet gekomen.” Er moest dus meer 
gebeuren om aan te haken. Er ontstond vertraging en verlamming van actie en besluitvorming. 
In 1961 werd de oproep gedaan en in 1973 vond de eerste gezamenlijke synodevergadering 
plaats. Het duurde dus twaalf jaar voordat er een gezamenlijk officieel akkoord kwam om samen 
de eenheid van de kerken daadwerkelijk te bespreken in een gezamenlijke synode en daadwerke-
lijk vorm te geven aan het veranderproces op landelijk niveau. 

4.2.4 Voortgang Samen op Weg

De Achttien en de jongeren waren herinneringsmanagers van de nieuwe tijd en kaartten aan wat 
hun bewoog. Voor hen was het verschil tussen hervormd en gereformeerd niet relevant meer. 
Hun oproep werd ondersteund door de media en een groot congres in de Jaarbeurs, geflankeerd 
door bijeenkomsten in het land. Omdat de oproep omkleed werd met persoonlijke verhalen van 
belangrijke personen, kreeg de noodzaak tot verandering aandacht. Jongeren haakten aan bij de 
boodschap voor verandering. Bij de jongeren bestond onbekendheid met het werk van de amb-
telijke vergaderingen, het behoorde niet tot hun herinneringscultuur. Zij zagen de organiseer-
routines – de wijze waarop er in de kerk besluiten worden genomen – eerder als belemmerend 
om tot actie te komen. De gesprekken door de voorhoede (o.a. de Achttien) en de jongeren 
hadden op cruciale momenten invloed op de besluitvorming. De jongeren waren de aanjagers 
van gespreksavonden met hervormde en gereformeerde jeugdverenigingen. Dit leidde er mede 
toe dat het initiatief van de ‘oproep’ verder uitgewerkt werd. Zo onstond er een bodem voor 
mandaat om in te stemmen met het vormen van een gezamenlijke synodevergadering. Hiermee 
kreeg de oproep tot eenheid op landelijk niveau vorm.

Door de herinneringsdragers wordt bevestigd dat een missionaire gedrevenheid de oproep ken-
merkte. Het ging de Achttien om vernieuwing, een ‘Woord voor de Wereld’ en ‘een nieuwe ge-
meenschap’. De beweging vond weerklank in de tijd, dus bij de jongeren en een voorhoede in de 
kerk. Dit wordt ook opgemerkt door de herinneringsdragers die met name de rol van de jongeren 
als vernieuwers en vertegenwoordigers van de oproep benadrukken: 

“Jongeren pikten de motivatie beter op dan de kerkelijke organen. Jongeren 
 ‘keken naar buiten’/naar de toekomst. Kerken waren nog naar binnen gericht.”323

322 Van kerken tot kerk. Nieuw land. (1965, pp. 10, 11).
323 Respondent 20] [v31-3].
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Ook reflecteren de herinneringsdragers op het feit dat de Achttien als herinneringsmanagers 
geen deel uitmaken van de organisatie van Samen op Weg. Dit is een kracht en een zwakte. Be-
langen bij elkaar brengen is vanaf de start noodzakelijk. Organiseren is moeilijk als er geen bed-
ding is waarin het proces begeleid wordt. De Achttien spreken over het feit dat ze geen facilitaire 
ondersteuning kregen, er was onvoldoende ‘menskracht’ en dit bemoeilijkte een goede organi-
satie van Samen op Weg. De formele organisatie heeft het geld, de menskracht en het mandaat. 
Deze machtsbronnen zijn fundamenteel voor het doorzetten van een verandering. 
Vanaf het prille begin spelen de media, zoals Trouw, de Waarheidsvriend en Centraal Weekblad, een 
belangrijke rol in het landelijke debat over Samen op Weg. Berichtgeving afkomstig van besluit-
vormende en opiniërende organen binnen en buiten de kerken geven tegengestelde berichten. 

Conclusie hittepunt 1
In hittepunt 1 staat een Woord voor de Wereld centraal. Dit staat voor de verantwoordelijkheid 
om verstaanbaar in deze wereld een getuigenis te geven van de ‘hoop die leeft’. Dit sluit aan bij 
de tijd van verandering; toenemende welvaart en een toenemend kennisniveau, politiek bewust-
zijn en een progressief klimaat zijn ingrediënten voor verandering. De actualiteit versterkt het 
Woord voor de Wereld. Deze verantwoordelijkheid vraagt om handelen, om navolging, om een 
externe oriëntatie. De Bijbel is de bron van diaconaal en missonair handelen. De traditie is on-
dergeschikt aan de tijd. Extern optreden is belangrijker dan intern gericht blijven. De relevantie 
van de kerk is gelegen in antwoorden op nieuwe vragen; elke tijd kent nieuwe uitdagingen. Ook 
de structuur van de kerk staat niet vast. Dat betekent dat organiseerroutines zoals afvaardiging 
via ambten en de inrichting van het instituut onder invloed van de tijd andere vormen aanne-
men. De interne structuur moet zich aanpassen aan de externe oriëntatie om te kunnen hande-
len. De herinnering van het verleden is richtinggevend voor de oriëntatie op het handelen in het 
heden en de toekomst.
In hittepunt 1 staat het veranderparadigma ‘de noodzaak voor veranderen’ centraal. Aan de an-
dere kant zijn er stemmen hoorbaar die vanuit eigen traditie en geloof en de groepseigen herin-
neringscultuur angst laten zien voor verlies van het vaste geloof. 

Er zijn werkingsmechanismen zichtbaar van beweging, vernieuwing en vertraging. In 1961 werd de 
oproep gedaan en in 1973 was de eerste gezamenlijke synodevergadering. Het duurde dus twaalf 
jaar voordat er een gezamenlijk officieel akkoord was om samen de eenheid van de kerken daad-
werkelijk vorm te geven. Een groot deel van de kerken is niet geraakt door de roep om eenheid. 
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4.3  Hittepunt 2: Verschil in denken (1973-1986)

1973 1986

Het blijkt een moeilijke zaak om met overwegingen betreffende 
het belijden en het beroep om mede te werken aan de 

institutionele eenheid der kerk ontwikkelingen te bevorderen, die 
door de mensen in hun feitelijk bestaan, in hun kerkelijk 

levensklimaat nog niet gevolgd kunnen worden. 

 

               Figuur 4.4. Impressie actualiteit periode 2 (1973-1986).

Tijd (actualiteit)
In dit hittepunt staat verschil in denken tussen radicaal optimisme – ‘veranderen is noodzake-
lijk’ – tegenover pessimisme en de taaiheid van bestaande structuren. De jaren zeventig vormen 
een decennium van radicalisme, van de opkomst van nieuwe sociale bewegingen (zoals de kra-
kers), maar ook van de bloei van de sociaal-democratische en eurocommunistische partijen.324 

Het was de periode van linkse idealen met praatgroepen en een terug-naar-de-natuurgevoel. Het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977) was het meest progressieve uit de parlementaire geschiedenis. Het 
stelde zich ten doel: eerlijk delen van kennis, macht en inkomen. Macht en bestaande instituties 
waren aan discussie onderhevig. Ook in de notitie van ds. F.H. Landsman op de synode (1973) 
kwam onder andere de discussie over ‘bestaande structuren’ terug. Hierin stond: 

“Wij leven in een tijd waarin in het bijzonder ook de jongere generaties geen 
grote waarde hechten aan alles wat met de uitwendige, formele, organisatori-
sche, juridische kanten van het leven heeft te maken. Er is wel grote belangstel-
ling voor wat men de structurele vraagstukken van het maatschappelijke en 
staatkundige leven noemt. Dit houdt in dat als het niet anders kan – op de ruïne 
van de bestaande orde  – het ‘establishment’ een nieuwe menswaardige orde 
moet worden opgebouwd.”325

324 Hellema, D.A. (2012, p. 14). 
325 Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk, 15 en 16 juni 1973 te Utrecht.
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Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) had een sterke positie en organiseerde een massale de-
monstratie tegen het besluit om in Nederland kruisraketten te plaatsen, waar ruim 400.000 
betogers aan deelnamen.326 In eerste instantie waren het vooral linkse spelers die de politieke 
arena betraden en de spelregels veranderden. In het boek Jong in de jaren ’70 werd de conclusie 
getrokken dat de vernieuwingsdrang “in de jaren zeventig verloren ging in belangenversnippe-
ring, hokjesgeest, vertrutting en de grote matheid die het gevolg was van een onvermijdelijk 
defaitisme”.327 De oliecrisis van 1979 veroorzaakte een economische terugval in de wereld. Op 
economisch-wetenschappelijk gebied werd de zogeheten Chicago-school onder leiding van 
Milton Friedman toonaangevend. Dat betekende minder staatsinvloed en meer marktwerking. 
Onder twee CDA-VVD-kabinetten werd vanaf begin november 1982 voor de rest van het decen-
nium een strikte bezuinigingspolitiek gevoerd. Tegen de achtergrond van de economische crisis 
verloren radicale en linkse hervormers steeds meer het initiatief. Net als elders in de westerse 
wereld begon de politieke atmosfeer tegen het einde van de jaren zeventig om te slaan. Door 
onder andere de automatisering waren er minder banen in de industrie; de werkloosheid steeg. 

Dit hittepunt speelt zich dus af in een tijd die zich laat karakteriseren door: 
- een progressief en radicaal klimaat; 
- matheid en economische teruggang.

4.3.1 Herinneringsdragers 

Verschil in denken spitste zich toe op de volgende drie punten:
- de vragen rondom de tucht;
- de verhouding tussen belijden en belijdenis in de toekomst;
- de vragen rondom de concretisering van het belijden in de politiek.

Onder dit verschil in denken lag de term ‘kerkgevoel’328, waarmee kort gezegd wordt bedoeld dat 
er een hervormde identiteit bestond evenals een gereformeerde identiteit; en dat definities als 

326 1981 (ca. 400.000 betogers, georganiseerd door het IKV) en 1983 (ca. 550.000 betogers, georganiseerd door het 
KKN – Komitee Kruisraketten Nee).

 https://anderetijden.nl/aflevering/571/De-vredesdemonstratie-van-1981. Geraadpleegd januari 2016.
327 Hellema, D.A. (2012, p. 8).
328 Dr. R.J. Mooi krijgt vervolgens gelegenheid namens het moderamen van de hervormde synode een verklaring af te 

leggen: . . . “Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat weliswaar de Gereformeerd-Hervormde samenwer-
king in tal van gemeenten intensief is zodat zelfs gesproken kan worden van een onomkeerbaar proces, maar dat er 
aan de andere kant ook vele andere gemeenten zijn waar men tegenover deze ontwikkelingen veel gereserveerder 
staat. Het is de taak van de synoden om zulk een beleid te voeren dat de Samen-op-Weg-beweging door het begrip 
van zoveel mogelijk leden der kerk wordt gedragen.Daarbij kan het belangrijkste probleem wellicht het moeilijkst 
onder woorden worden gebracht. Dit houdt namelijk verband met het verschil tussen – wat wij populair uitgedrukt 
– zouden willen noemen het onderscheid in ‘hervormd kerkgevoel’ en ’gereformeerd kerkgevoel’. Dikwijls kan wat 
het meest belangrijk is voor iemands gevoel en wat zijn houding gevoelsmatig het sterkst beïnvloedt, het moeilijkst 
onder woorden worden gebracht. Juist omdat de juiste woorden niet gemakkelijk gevonden kunnen worden, mag 
men niet de conclusie trekken dat de zaak waarom het gaat niet van het grootste gewicht zou zijn. Het probleem is 
daarbij echter dat dit gevoel niet bij alle leden der kerk even sterk is ontwikkeld, terwijl menigeen zelfs niet kan 
inzien welk onderscheid hiermee wel bedoeld zou kunnen worden. Toch verdient het aanbeveling om nauwkeurig 
rekening te houden met wat op de achtergrond van het denken en beleven bij grote aantallen, zowel bij ouderen als 
bij jongeren, in de kerk leeft. Deze verschijnselen houden verband met de identiteit van het hervormde kerkelijk 
leven in onderscheid met de identiteit van het gereformeerde kerkelijk leven. Vermoedelijk gaan deze belevingen 
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volkskerk versus belijdeniskerk of landelijke kerk versus plaatselijke kerk in de onderscheiden 
kerken een eigen lading kregen. Het verschil in denken werd gevoed door dit kerkgevoel, en was 
een moeilijke zaak waar niet zoveel aan gedaan kon worden. De notulen bevatten heel regelmatig 
een overzicht van de ‘Samen-op-Weg-ontwikkelingen’ dat inzicht bood in deze vraagstukken van 
verschil in denken. De herhalingen waren kennelijk nodig om de voortdurende ‘gevoelslacune’ te 
overwinnen en om iedereen bij te praten, aangezien er elke keer nieuwe afvaardigingen waren. 
Het verschil in denken werd ook bevorderd door de hoeveelheid mensen die betrokken waren bij 
de besluitvorming, gemiddeld zo’n 150 personen per vergadering, wat de besluitvorming complex 
maakte.329 Bovendien werden regelmatig nieuwe mensen naar de vergaderingen afgevaardigd en 
dit bemoeilijkte de ontwikkeling van een historisch besef van het Samen-op-Weg-proces. 

Wat zeggen de herinneringsdragers hierover? 

De gereformeerden beleden de juridische tuchtoefening met de mond, maar waren 

tegelijkertijd getraumatiseerd door de kerkscheuring van 1944: de tuchtmaatregelen van 

toen werkten niet genezend, maar sneden als een mes door de kerk heen. Dit trauma was 

onbespreekbaar: iedere keer als de tuchtmaatregelen van toen ter discussie werden 

gesteld, kwam er een buslading hooggeleerde theologische adviseurs uit Kampen of 

Amsterdam om te vertellen dat het echt niet anders kon. Pas in 1989 werd uitgesproken 

dat de tuchtmaatregelen niet genomen hadden moeten worden. De Gereformeerde 

Kerken in Nederland wilden één front naar buiten vormen, maar waren intern volledig 

verdeeld over deze kwestie en over nieuwe theologische uitdagingen (Kuitert, Wiersinga). 

Waarom moesten hervormden (de lutheranen waren toen nog niet werkelijk in beeld) 

méér in tuchtmaatregelen geloven dan de gereformeerden intern vermochten te doen?

Er werd wel gewezen op het belang van geloofsgesprek, maar onvoldoende werd 

onderkend dat zowel binnen de Nederlands Hervomde Kerk als binnen de Gereformeerde 

Kerken in Nederland het onderlinge geloofsgesprek nog in de kinderschoenen stond. 

Het persoonlijke belevingsaspect van het geloof werd aarzelend ontdekt onder invloed 

van de tijdsgeest (beleving zelfontplooiing), maar het werkte averechts om het 

geloofsgesprek te willen instrumentaliseren in het kader van Samen op Weg. Mensen 

wilden hun eigen geloof op het spoor komen en onder woorden leren brengen.

uiteindelijk terug op het verschil in ecclesiologisch denken in de beide kerkgenootschappen, waarbij het zeer de 
vraag is of deze verschillende ecclesiologische opvattingen zondermeer bij elkaar gebracht kunnen worden in een 
soort van ‘doorsnee-ecclesiologie’.” In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 22 en 23 november 1982. 

329 Dat de besluitvorming en beeldvorming complex is komt o.a. tot uiting in een opmerking naar aanleiding van een 
visitatie in het kader van zending en evangelisatie in 1978 waar gezegd wordt: “Jullie heten een verdraagzaam volk 
te zijn. Maar wij zien meer dat ieder zich in het veilige eigen groepje of de eigen zuil opsluit en vandaar uit de ander 
beschiet. Of op zijn best de ander gedoogt. Zou het geen tijd worden om je verscheidenheid vruchtbaar te maken 
door elkaar kritisch serieus te nemen en elkaar vast te houden in de ene opdracht?” In: Handelingen van de 
gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland op 22 en 23 november 1978. 
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Hervormden hadden niet met elkaar leren spreken, omdat ze al wisten dat ze het niet 

eens waren. Gereformeerden hadden het niet geleerd omdat ze bang waren om te 

ontdekken dat ze het niet eens waren.

Profetisch spreken naar volk en overheid.

Sinds 1970 was in de Gereformeerde Kerken in Nederland een beweging op gang 

gekomen onder de noemer van gemeenteopbouw n.a.v. een rapport van deputaten 

Evangelisatie: Gemeente in Perspectief. Dit rapport markeert de kentering in 

gereformeerde kring in het denken over plaatselijke kerk/gemeente: niet meer op basis 

van geloofsleer/dogma wordt de gemeenschap gevormd, maar op basis van 

geloofsgesprek en verbondenheid. 

Meer en meer werden de verschillen in geloofsverstaan binnen de Gereformeerde Kerken 

in Nederland zichtbaar en voelbaar. Dat leidde in de Gereformeerde Kerken in Nederland 

tot intensieve inhoudelijke gesprekken (over Schriftgezag: God met ons), over de 

verzoeningsleer, etc. 

Deze interne gereformeerde ontwikkeling maakte enerzijds duidelijk dat het 

bestaansrecht van de Gereformeerde Kerken in Nederland achterhaald was, anderzijds 

dat de pluriformiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de Gereformeerde 

Bond reden was om de Gereformeerde Kerken in Nederland op afstand te houden. De 

gereformeerden durfden wél het interne gesprek aan en de meer vrijzinnige opvattingen 

komen aan de oppervlakte en krijgen door Samen op Weg een impuls.

Tekstbox 4.2. Reacties van herinneringsdragers hittepunt 2.

4.3.2 Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten

De eerste gezamenlijke synodevergadering is een ankerplaats. “Een historische dag,” zoals prof. 
Herman Ridderbos330 in het Centraal Weekblad schreef, “met hoeveel nuchterheid men zich ook 
wenst op te stellen, wij mogen niet vergeten, dat de eenheid van de christelijke kerk, die toch de 
eigenlijke drijfveer vormt van deze ontmoeting, ons drijft.”
Het rapport God met ons is een herinneringsdocument en is een belangrijke illustratie van het 
verschil in denken. Het rapport van de gereformeerde synode is een studie over het Schriftgezag. 

“De Gereformeerde synode herkende het rapport als een duidelijk en confessio-
neel verantwoorde uiteenzetting over de wijze, waarop de Schrift verstaan wil 
worden, om te kunnen horen wat de God van het Woord ons te zeggen heeft.”331

330 Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft Ridderbos veel invloed uitgeoefend. Onder andere door zijn 
artikelen in het Weekblad genoot hij ook bekendheid bij de gewone kerkganger.

331 God met ons: over de aard van het Schriftgezag – kerkinformatie, no. 113 – ds. A.C. Hofland (preses) e.a.
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Het was niet zomaar een studierapport, dat genegeerd zou kunnen worden. Integendeel, in dit 
rapport werden uitspraken gedaan met betrekking tot het verstaan van de Schrift, en daarin ook 
met betrekking tot de Schrift zelf, zoals onderstaand citaat verwoordt: 

“Dit rapport is te typeren als de afsluiting van een bepaalde ontwikkeling en tege-
lijk ook als het begin van een nieuw tijdperk. Wat hier naar voren wordt gebracht, 
heeft een geschiedenis achter de rug. Het is niet van vandaag of gisteren. Dat 
blijkt uit het feit dat er vanaf de synode 1973/75 aan gewerkt is. 
Doel was: ‘een zo goed mogelijke onderlinge verstandhouding te bevorderen 
tussen kerk en theologie, tussen de gemeente enerzijds en het wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs van de Bijbel, van de kerkgeschiedenis en van de leer van 
de kerk anderzijds’.”332

Het rapport Gemeente in perspectief is een herinneringsdocument dat in gereformeerde kring een 
kentering markeert in het denken over plaatselijke kerk/gemeente: niet meer op basis van ge-
loofsleer/dogma wordt de gemeenschap gevormd, maar op basis van geloofsgesprek en verbon-
denheid.
De Intentieverklaring is een ankerplaats en herinneringsdocument waarop de voortgang van 
Samen op Weg is gebaseerd:

“Wij, de generale synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, leggen getuigenis af van onze verbondenheid in 
Jezus Christus. Hij is ons heil. Hij geeft ons Zijn opdracht. Deze verbondenheid 
gaat boven onze verschillen uit. Wij zouden onze schuld tegenover God en men-
sen groter maken, indien wij in de gescheidenheid zouden berusten. Wij danken 
God voor de beweging van toenadering, waarin wij betrokken zijn. Wij weten ons 
verbonden met de Kerk der eeuwen in een gelovig luisteren naar de Schriften en 
in een traditie die verwoord is in de belijdenissen der vroege kerk en in die van de 
Reformatie. Wij beseffen, dat wij op de Evangelisch-Lutherse Kerk aangewezen 
zijn door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor onze opdracht tot 
getuigenis en de dienst der gerechtigheid in de wereld. Wij willen de verschillen-
de vormen van kerk-zijn, die gestalte kregen in de tijd waarin wij afzonderlijke 
wegen gingen, niet langer tegenover elkaar stellen, maar in gehoorzaamheid aan 
de Heer der Kerk, inbrengen in een proces van hereniging en vernieuwing. Wij 
bidden, dat onze kerken, geleid door Woord en Geest, één kerk mogen worden, 
tot eer van God de Vader, in dienst van zijn Koninkrijk.”333

332 Ibid.
333 Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 

Gereformeerde Kerken in Nederland op 13-15 november 1986 in de Reehorst te Ede.
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4.3.3  Herinneringscultuur, veranderparadigma’s en werkingsmechanismen

Het veranderparadigma ‘veranderen is noodzaak’ riep duidelijk tegenstand op. Het optimisme 
en de urgentie van de oproep verflauwden. De structuren waarop de beide kerkorganisaties wa-
ren gegrond, kwamen niet zomaar in beweging. Het vergde uithoudingsvermogen en doorzet-
tingskracht. 
Het rapport Samen op Weg,334  waarin onomwonden werd gesteld dat er een algemeen gevoel van 
onbehagen bij de voorhoede en de jongeren heerste ten aanzien van de structuur en het hande-
len van de kerk, waar inspraak van jongeren niet geregeld is, zorgde niet voor een totale door-
braak. De jongeren werd niet gevraagd om zitting te nemen in de synoden of Raad van Deputa-
ten. De voorstellen van de Achttien, de voorhoede en de jongeren werden niet overgenomen 
door grote delen van de kerk. In beide kerken overheersten voorzichtigheid en bedachtzaam-
heid; men handelde conform de besluitvormingsprocedures en herinneringscultuur. Dit gaf de 
staande kerk zekerheid. De opvatting over de ambten was diep geworteld in het denken over 
besluitvorming. Op grond van een rapport van jongeren die niet ‘in het ambt zijn’, konden er 
niet zomaar aanpassingen gedaan worden. Er werd gezegd:

“Wij verliezen mensen, als wij samen gaan zonder het eerst samen eens te zijn. 
De consequenties voor de wereld moeten we dan maar even laten rusten.”335

De overtuiging ontstond dat het overbruggen van de verschillende herinneringsculturen veel tijd 
vraagt; tijd om werkelijk met elkaar over vragen van theologische en belijdende aard in gesprek 
te blijven en elkaar recht te doen in het verstaan van motivaties en keuze. De gezamenlijke syno-
den wilden via een stap-voor-stapbenadering besluiten aannemen, zodat het plaatselijk vlak – in 
Brabant bestond bijvoorbeeld al veel samenwerking tussen de Gereformeerde Kerken in Neder-
land en de Nederlandse Hervormde Kerk – beter kon functioneren. Er werd toegewerkt naar 
verdere samenwerking en een Intentieverklaring. Het doel, fusie of federatie, bleef onduidelijk. 
Op het plaatselijk vlak waren de vorderingen het duidelijkst, daar moest het gebeuren:

“Het is een al te lange weg van voorzichtige ontmoeting, van overwinning, van 
angst, van wantrouwen en superioriteitsgevoel, maar ook een weg van vreugde 
in het vinden van broederschap, van verrijking van de geloofsinhoud, van het 
samen zingen en vieren in de kerkdiensten, waarbij we steeds weer tot de ontdek-
king komen: het is te gek om los te lopen”336

334 In dit rapport wordt onomwonden gesteld dat er een algemeen gevoel van onbehagen bij de jongeren heerst ten 
aanzien van de structuur en het handelen van de kerk. Tijdens de genoemde weekend bijeenkomst is een poging 
gedaan om dat gevoel van onbehagen nader omschreven te krijgen. De volgende op merkingen illustreren dit 
gevoel. Men heeft geen vertrouwen in de ambtelijke vertegenwoordigers, anders gezegde men ervaart de ambtelijke 
vertegenwoordiging niet als hun vertegenwoordiging. In: Deputaten kerk en jeugdraad voor het jeugdwerk van de 
generale synode Der gereformeerde kerken en der Nederlandse Hervormde kerk in Nederland, Samen op Weg. 
16 september 1969.

335 In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland en van 
de Nederlandse Hervormde Kerk op 17 en 18 september 1976.

336 In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde kerk en 
de Gereformeerde Kerken in Nederland op 27-29 oktober 1988 te Lunteren.
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Men ontdekte dat het niet alleen een plicht, maar ook een roeping was om ‘samen op weg’ te 
gaan. Er waren 201 gemeenten die opgaven dat ze samen dezelfde gebouwen gebruikten, 667 
gemeenten die samen diensten hielden en 216 gemeenten die hun samenwerking op geschre-
ven documenten fundeerden: Samen op Weg was een groeiende realiteit.337 Er was een proces op 
gang gebracht, ondanks alle vertragende factoren.
Bezorgdheid, zoals ook in hittepunt 1 toegelicht, is zichtbaar in de stemmen die zeggen dat de 
relatie tot Schrift en belijdenis veel krachtiger verwoord moet worden. In plaats van Samen op 
Weg zou er gesproken moeten worden van Samen Onderweg Terug, dat wil zeggen: terug naar 
Gods Woord. Veranderen is met andere woorden terugkeren. Dus niet het handelen staat cen-
traal, maar de herinnering aan tijden van weleer. Ook gaat het niet om de actualiteit en de dia-
loog met de tijd, maar om ‘het Woord bewaren’.

Figuur 4.5. Herinneringscultuur in hittepunt 2.

Er was vrees voor verlies van wat men van waarde vond en teleurstelling dat het enthousiasme 
van het begin wegvloeide.338 Eerdere kerkscheuringen hadden een ingrijpende invloed op gezin-
nen/families en die waren niet zomaar vergeven en vergeten. Het afglijden en het doorgaan van 
de secularisatie was de ‘schuld’ van de ander, werd gezegd. De traditie, het ‘kerkgevoel; vasthou-
den van onbetwiste waarden, maakte het moeilijk om te experimenteren. De afstand tussen de 
modaliteiten nam eerder toe dan af. Er waren stemmen die moeite hadden met het woordge-
bruik, of het nu het woord fusie, integratie of hereniging was. Het woord hereniging kon alleen 
gebruikt worden mits men de geschiedenis niet zou vergeten. De hervormde kerk kreeg het 
verwijt eigenlijk niets gedaan te hebben om tot een belijdeniskerk te komen. En de gereformeer-
de kerken hadden de secularisatie tientallen jaren ‘laten lopen’. Ook was bij de Nederlandse 

337 Ibid.
338 Ds. D.N. Wouters: “Het grondwoord van 1982 mist de felheid en bewogenheid van 1962: in de stukken die de Raad 

van Deputaten u thans voorlegt staat dat het proces van SoW onomkeerbaar is. Eigenlijk is dat een negatieve 
benadering die schril afsteekt tegen het agressieve ‘onduldbaar’ van 1962: ‘onomkeerbaar’ kun je interpreteren als: 
je kunt, gezien alle ontwikkelingen nu niet meer terug. Maar er blijkt nauwelijks iets uit van de schrik die ons om 
het hart zou moeten slaan als we wél de weg terug zouden moeten afleggen, als het proces van SoW zou stuklopen 
op onze traagheid en weerbarstigheid, op ons gebrek aan visie en geloof om in Gods Naam verder te gaan op de 
gezamenlijke weg naar de nabije toekomst”. In: handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 17 en 18 oktober 1982.
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Hervormde Kerk bezorgdheid over de voorgestelde verandering in het beheersysteem. Verande-
ren was niet beter, was de teneur. Dit wordt onderkend door een herinneringsdrager die zegt:

“Eerst de vanzelfsprekendheden benoemen, erkennen, waarderen. Aandringen 
op overstijgen ‘van het eigene’ is het negatief organiseren van weerstand”339

Er was verschil in denken, en er waren verschillende herinneringsculturen ten aanzien van het 
beheer en de verschillende formele organiseerroutines daarvan.340 Er stond veel op het spel, 
vooral voor de hervormde kerk. De hervormde kerk bezat historisch erfgoed, dat men niet wilde 
verspelen. Oude kerken, oud geld en oude orgels, daar was de Nederlandse Hervormde Kerk rijk 
mee bedeeld. Deze historisch gegroeide situatie en de overtuiging van verantwoordelijkheid 
speelde hierbij mee.
Informatie over elkaars herinneringscultuur was gefragmenteerd en vaak ook gekleurd vanuit 
het eigen perspectief. Daar kwam bij dat deze gescheidenheid niet alleen gold voor de denomi-
naties hervormd en gereformeerd, maar ook bestond binnen deze kerken zelf. In de Neder-
landse Hervormde Kerk bijvoorbeeld, kon men verschillende modaliteiten onderscheiden die 
ook weer een eigen herinneringscultuur vormden. Zo is zichtbaar dat de herinneringscultuur 
gevormd is door a) de traditie en b) de omgang met de Bijbel.341

Ad a) Traditie
Hervormd denken

339 Resondent 5 [v125-3].
340 Dr. R.J. Mooi beantwoordt de vragen aan het hervormd moderamen gesteld. Kerken zijn levende organismen met 

een grote roeping, maar ook met eigen tradities en wijzen van denken en doen. Hiermee moet rekening gehouden 
worden als men wil bereiken dat in de toekomst het Evangelie verkondigd blijft worden. In deze zin heeft het wezen 
der kerk iets te maken met de wijze waarop de dingen in de kerk geschiedden en geschieden. In de hervormde kerk 
vigeren momenteel drie vormen van beheer. In de eerste plaats het beheer als bepaald in ordinantie 18 van de 
hervormde kerkorde. Er zijn ongeveer 950 gemeenten waar de kerkvoogdij haar reglement aan de kerkorde 
aanpaste. In de tweede plaats is er het beheer onder toezicht van de “oude” colleges van toezicht, waaronder plus 
minus 210 gemeenten zich schikten. In de derde plaats zijn er ongeveer 290 gemeenten met vrij beheer, d.w.z. dat 
die het beheer en het toezicht daarop zelf geregeld hebben. Al deze vormen vertegenwoordigen geldende rechten 
die niet zomaar aan de gemeenten ontnomen kunnen worden. De regeling in de kerkorde van 1951 verbindt bestuur 
en beheer aan elkaar in de persoon van de ouderling-kerkvoogd: een ambtsdrager die zowel zitting heeft in de 
kerkeraad als in het college van kerkvoogden. In: handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 29 -31 mei 1986.

341 Dr. H.B. Weijland vraagt in dit verband aandacht voor hetgeen Dr. H. Bavinck in zijn ‘Gereformeerde Dogmatiek’, 
vierde deel, naar voren heeft gebracht over ‘Het wezen der Kerk’. Daarin wordt onder meer stilgestaan bij “het recht 
verstaan van de verscheidenheid in de kerk”. Eén citaat daarover leest spreker voor: “Omdat het woord het 
kenteken der kerk is en er geene onfeilbare uitlegging van dat woord bestaat, is aan ieder mensch door Christus 
zelven de vrijheid gegeven om dat woord voor zichzelven te verstaan, gelijk hij het inziet. Zedelijk is hij daarbij 
natuurlijk wel aan Christus gebonden, en ieder zal voor zichzelven moeten verantwoorden, hoe hij het woord van 
Christus verstaan en beoefend heeft. Maar tegenover zijne medemenschen en medechristenen staat hij volkomen 
vrij. ... Als reformatorische christenen hebben wij de Bijbel niet ‘oud’, maar telkens ‘nieuw’ te lezen met een open 
oog voor de situatie waarin God ons zet. De reformatorische kerken moeten steeds opnieuw ‘gereformeerd’ 
worden. Vanuit onze belijdenis zijn er drie geloofsinzichten, waarop wij elkaar kunnen herkennen; deze noties zijn:

 - de erkenning van de soevereiniteit van het Woord Gods,
 - de belijdenis van het unieke van de genade en
 - de bezieling door de moed van het geloof.”
 In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 

Gereformeerde Kerken in Nederland op 17 en 18 oktober 1982.
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a.  Kerk en Koninkrijk Gods, waarbij vooral de verbindingslijnen naar de culturele en maat-
schappelijke verhoudingen in de samenleving accent kregen. Ook de gedachte van de theo-
cratie paste hierin. 

b.  Kerk en verbond. Hierbij paste het appèl op de Nederlandse samenleving als gedoopte natie 
en het vertrouwen op de overmacht van de Geest tot in verre geslachten.

Gereformeerd denken
a.  Kerk en Fundament. Centraal stond de belijdenis van het ware geloof en de handhaving 

daarvan in een kerk als vergadering van ware Christusbelijders. De lijnen liepen door naar de 
binding aan de confessie en de oefening van de tucht.

b.  Kerk en Geest. Het ging om de gemeente zoals die vergaderd wordt rondom de dienst van 
Woord en Sacrament, door Eén Geest tot Eén Lichaam gedoopt, wel in de wereld, maar niet 
van de wereld. Andere organisatiestructuren van de Gereformeerde Kerken (lokale kerk met 
alle verantwoordelijkheden van een kerk) hadden ook in het gedrag sporen getrokken.

Ad b) Bijbel
- Geloofsbeleving: 
  Bij sommigen stond het vertrouwen op Gods voorzienigheid centraal, geformuleerd in tek-

sten uit de Bijbel, terwijl anderen, na Auschwitz en Nagasaki, de grootste moeite hadden om 
Gods concrete leiding te erkennen en te belijden. Ook was er verschil in omgang met de 
secularisatie als crisis van het christelijk geloof. Secularisatie werd gezien als kans of als 
bedreiging. Een kans omdat juist dan een veelvormige presentie moest worden gegeven hoe 
God in deze tijd relevant is (de tijd is een uitdaging). Een bedreiging is de gelijkvormigheid 
aan de tijd, aanpassen aan een goddeloze wereld. De tekst uit het Evangelie van Johannes: 
“Want alzo lief heeft God de wereld…”, werd verschillend geïnterpreteerd. 

- Prediking: 
  In de prediking kwam de in de belijdenis vastgelegde leer van de verkiezing en verwerping 

nauwelijks ter sprake342, terwijl anderen hierin het hart van de belijdenis zagen.
- Ethische opvattingen: 
  Sommigen meenden dat de homofiele naaste een rechtmatige plaats in de kerk toekomt, op 

basis van teksten als ‘de liefde is de vervulling der wet’, terwijl anderen hierover, op basis van 
andere teksten, alleen van een te verwerpen zonde konden spreken. Sommigen meenden 
dat het dulden van kernwapens op ons grondgebied in flagrante strijd was met de wil van 
God op basis van teksten die de vrede uitdragen, terwijl anderen van mening waren dat deze 

342 De laatste jaren heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan in het ethisch en theologisch denken van velen. 
Vroeger was het geloof dat de kerk leerde een vanzelfsprekende zaak: men maakte zich eigen wat men geleerd had. 
Langzamerhand begonnen mensen verschil te ervaren tussen het geloof dat de kerk voorhield en het geloof wat 
men zelf kon opbrengen. Dat overkwam zo velen dat men erover begon te spreken en dat theologen erop in gingen 
spelen. Zo ontstonden de bevrijdingstheologie,de politieke theologie en de feministische theologie. Uitgangspunt 
voor deze nieuwe theologieën is niet het ontwerp van God, maar de eigen ervaring. Hoe kan ik God in mijn situatie 
ervaren, is dan de kernvraag en dat leidt tot de situatie waarin de menselijke ervaring bepaalt wie God is. Deze 
ontwikkeling is er de oorzaak van dat tussen de generaties belangrijke verschillen van inzicht bestaan over wat het 
geloof inhoudt en wat de verkondiging inhoudt. In: handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 29 mei - 31 mei 1986.
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wapens in de huidige situatie niet prijsgegeven konden worden, gebaseerd bijvoorbeeld op 
de tekst ‘de overheid draagt de wapens niet tevergeefs’. 

4.3.4 Voortgang Samen op Weg

Verschil in denken, de verschillen tussen hervormd en gereformeerd, had invloed op de voort-
gang.343 De geschiedenis van de groepseigen cultuur werd verdisconteerd, doordat de Raad van 
Deputaten bestond uit 50% hervormden en 50% gereformeerden.344 Jongeren werd niet gevraagd 
om zitting te nemen in de synoden of Raad van Deputaten. Herinneringsmanagers waren de 
voorzitters van de gemeenschappelijke of gezamenlijke synode, die ook weer samengesteld was 
uit afgevaardigden vanuit de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde 
Kerk. De besluiten die voorgesteld werden, moesten echter geratificeerd worden in de afzonder-
lijke ‘eigen’ synoden. De coördinatieprincipes van het veranderproces (statuut, spelregels) waren 
belangrijke mijlpalen, aangezien er een formele route mogelijk moest worden gemaakt om het 
veranderproces te faciliteren. Voordat de agenda besproken werd, was er al langdurig over gede-
batteerd. Later in het proces kwam het punt over de ‘transparantie’ rond besluitvorming nog re-
gelmatig terug. Dit was niet verwonderlijk, aangezien de commissies van rapport die adviseerden 
over de agenda, dit vanuit de verschillende herinneringsculturen deden; zij hadden bovendien 
een verschillende denk- en werkwijze, gegrond in de eigen unieke geschiedenis. 

In latere periodes van het Samen-op-Weg-proces keerde de kwestie rond de verschillende hante-
ringen van inbreng van de moderamina en de commissie van Rapport terug, wat door de herin-
neringsdragers wordt aangemerkt als een: 

“Probleem dat blijft spelen tot de huidige dag.”345

343 Verschillen in bestuursstructuur en in wijze van financiering. Nederlands Hervormde kerk als instituut (ambtelijke 
organen); Gereformeerde Kerken als organisme (organisaties om kerk heen). G.K.: Evangelisatie, bundeling in één 
evangelisatiecentrum. Bij N.H.: naast Kerk en Wereld ook Inwendige Zendingsbond op G.G.

 Verschil in predikantstraktementen, gereformeerde classicale indeling, classis, afdrachten aan landelijke organen. 
In: handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op 17 en 18 oktober 1982.

344 De werkgroep, die voortaan werd aangeduid als Interimraad van Deputaten ‘Samen op Weg’, was als volgt 
samengesteld: namens de Gereformeerde Kerken in Nederland ds. D.N. Wouters, ds. D.J. Roos, ds. G. van 
Halsema, de heer H.L. Schippers, dr. B. Wentsel; namens de Nederlandse Hervormde Kerk: ir. D. van de Lagemaat, 
mevrouw mr. J.A. van Ruler-Hamelink, ds. J.C.H. Jörg, dr. H.W. de Knijff, dr. C.P. van Andel.

 Wisseling in de synodale moderamina bracht na verloop van tijd enige wijzigingen in de samenstelling van de 
Interimraad of Raad van Deputaten zoals deze na 1982 genoemd wordt. Ds. Jörg werd vervangen door ds. G. Spilt; 
ds. van Halsema door ds. C. Mak. Bovendien zagen de heren ds. Roos en ir. v.d. Lagemaat zich genoodzaakt voor 
het lidmaatschap van de Interimraad te bedanken. Zij werden respectievelijk door ds. C.Ch. Griffioen en de heer 
J.W. Benningen opgevolgd. In: handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk op 17 en 18 september 1976.

345 Respondent 2 [v 632-4].



143
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--- = zonder last of ruggenspraak
____ met last en ruggenspraak

               Figuur 4.6. Lijnen van besluitvoering. Op basis van de notulen en rapporten 1973-1986. 

Er werd verschillend gedacht over de snelheid van het fusieproces. De Raad van Deputaten pro-
beerde het veranderproces wel richting eenheid te sturen en zij gaf een overzicht van de weg 
naar eenheid. Kort samengevat – zo zegt de Raad van Deputaten – ziet de weg naar eenheid en 
vernieuwing er in de komende vier jaar als volgt uit: 

“1983: aan de hervormde en gereformeerde classicale vergaderingen wordt ge-
vraagd samen een vergadering te houden, waarin de kerkenraden de plaatselijke 
ervaringen met de Gereformeerd- Hervormde samenwerking kunnen uitwisselen. 
1984: de gezamenlijke vergadering van beide synoden accepteert een concept 
ecclesiologische consensus.
1985: in dit jaar worden de bredere of mindere kerkelijke vergaderingen geconsul-
teerd ten aanzien van het op gang gekomen proces van hereniging. Bij deze 
consultatie fungeren zowel de ontwerp-Intentieverklaring als de ontwerp- 
Ecclesiologische consensus. 
1986: Er wordt naar gestreefd in de vergadering van beide synoden de Intentie-
verklaring en de Ecclesiologische consensus vast te stellen als acte waarin beide 
kerkgemeenschappen verklaren zich te bevinden in staat van hereniging.”346

346 Toekomstige vormgeving van hereniging. De synoden verzochten in okt. ‘79 de Raad van Deputaten om “met 
behulp van de daarvoor in aanmerking komende werkgroepen van de Raad zich nadrukkelijk te bezinnen op de 
toekomstige vormgeving van hereniging van hervormden en gereformeerden in landelijk verband . . .” De Raad 
heeft zich hiermee uitvoerig beziggehouden, zijn werkgroepen geconsulteerd en tenslotte een kleine commissie ad 
hoc verzocht hem te adviseren. Een bescheiden resultaat van deze bezinning treffen de synoden aan in het rapport 
van de Raad. Met nadruk wil de Raad onderstrepen dat het samen op weg gebeuren een groeiproces is. Aan dit 
groeiproces dient echter wel leiding gegeven te worden. En ook wanneer er nog geen volledig zicht op het einddoel 
van de weg is: voor bepaalde te overziene perioden in de nabije toekomst kunnen en moeten toch enige lijnen 
uitgezet worden. Voor de nabije toekomst ziet de Raad de volgende ontwikkeling voor zich: . . . dan volgt het 
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De tijdsplanning werd door het hervormde moderamen echter uit het voorstel gehaald. Vervol-
gens had het hervormde moderamen de gedachte van hereniging als einddoel vervangen door 
de term ‘nauwe federatieve samenwerking’ en van ‘de samenwerkende kerken’ in plaats van de 
‘gemeenschappelijke kerk’. Het veranderparadigma ‘veranderen is noodzakelijk’ botst met het 
veranderparadigma ‘veranderen is bijsturen. 

Figuur 4.7. Veranderparadigma in hittepunt 2.

Conclusie hittepunt 2
Er zijn drie herinneringsculturen die op de voorgrond treden:
-  ‘Een Woord voor de Wereld’ is zichtbaar in de oproep. Het is een externe oriëntatie (buiten 

de kerk) en gericht op vernieuwing.
-  ‘Het Woord van persoonlijk geloof’ is zichtbaar in de discussies over belijden (wel in de 

wereld, maar niet van de wereld
-  ‘Het Woord bewaren’ is zichtbaar in de oriëntatie op het herinneren wat is overgedragen; de 

geloofstraditie staat voorop. 

De veranderparadigma’s en werkingsmechanismen die zichtbaar zijn:
-  ‘Veranderen is noodzakelijk’ is bijvoorbeeld zichtbaar in de acties van de Raad van Deputa-

ten om een overzicht en planning van de weg naar eenheid te maken. Ze willen Samen op 
Weg vlottrekken (werkingsmechanismen: bewegen-vernieuwen). 

-  ‘Veranderen is bijsturen’ is bijvoorbeeld zichtbaar in het gedrag en de uitspraken van het 
hervormde moderamen. De tijdsplanning werd door het hervormde moderamen uit het 
voorstel gehaald en hereniging als einddoel vervangen door de term ‘nauwe federatieve sa-
menwerking’; ook werd de ‘gemeenschappelijke kerk’ gewijzigd in ‘de samenwerkende ker-
ken’ (werkingsmechanismen: vertragen).

genoemde citaat. In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 17 en 18 oktober 1982.
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4.4  Hittepunt 3: Schetsen en het einde van de werkgroep (1986-1990)

1986 1990

Er is van de herbouw van de kerk geen schone blauwdruk te 
maken. De kerk kan niet opnieuw ontworpen worden zoals op een 
tekentafel een nieuwe brug over een rivier of een nieuwe stad in 
pas drooggelegd land. Zijn de gebruikelijke bouwstijlen van een 
episcopale kerk of een presbyteriaal-synodale kerk nog bruikbaar 
voor de toekomst? Hoe moet ruimte en inbreng van leken 
‘kerkordelijk’ worden ingebouwd in een eeuwenoud bouwsel van 
een kerk, die geregeerd wordt door ambtelijke vergaderingen? 
(uit: Schets toekomstige vormgeving)

               Figuur 4.8. Impressie actualiteit periode 3 (1986-1990).

Tijd (actualiteit)
In dit hittepunt staat de dialoog over de toekomst van de inrichting van de kerk en het fusiepro-
ces centraal. In de jaren tachtig waren de pretentie en vanzelfsprekendheid van het christelijk 
geloof voor velen onzeker geworden. Andere volken, culturen en godsdiensten konden door de 
autochtone bevolking niet (meer) worden benaderd als ondergeschikt en afhankelijk, want zij 
– zo werd gezegd – zijn gelijkwaardig. De jaren tachtig werden gekenmerkt door economische 
teruggang, wat zich onder meer vertaalde in grote werkloosheid. De ordening van de wereld in 
een eerste wereld (de vrije wereld), een tweede wereld (het communistische blok) en een derde 
wereld (de grote meerderheid van arme landen) maakte plaats voor iets anders. Er ontstond een 
ondoorzichtige wereldmarkt waarin kapitaal- en goederenstromen op onnavolgbare wijze op 
weg waren naar de beste transactie. Ook de internationale arbeidsmarkt werd gemobiliseerd en 
dus kwamen er migratiestromen op gang. In deze fase was 10% van de Nederlandse bevolking 
allochtoon.347 Problemen die vroeger niet leken te bestaan of ver weg waren, zoals milieuvervui-
ling en kernenergie, waren nu voor de hele wereld van betekenis en raakten iedereen. Het conci-
liair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping en de oproep van de assem-
blee van de Wereldraad van Kerken in Vancouver sloten aan bij deze thema’s. Het woord 
‘conciliair’ sloot aan bij een oude traditie in de kerk om, in perioden van veranderende omstan-
digheden, over grote geloofsvragen en over de vormgeving van het leven van christenen en 
christelijke groepen, in beraad te gaan.348

347 Borg, M. ter, et al (2008, p. 61).
348 Noordegraaf, H. (Raad van Kerken, 2011).
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Dit hittepunt speelt zich dus af in een tijd die zich laat karakteriseren door:
- economische teruggang;
- marktdenken en globalisering. 

4.4.1 Herinneringsdragers

De werkgroep Toekomstige Vormgeving bestond uit herinneringsdragers van het eerste uur. Zij 
articuleerden dat de identiteit van de kerk steeds opnieuw en binnen de kaders van de Reforma-
tie moet worden geformuleerd.349 De identiteit ligt niet vast, maar verandert mee met de histori-
sche en maatschappelijke context waarin de kerk zich bevindt. De manier waarop die wendbaar-
heid ontstaat, is door er geen blauwdruk van te maken, zoals verwoord in de schetsen en Een 
huis om in te wonen.350 

Hieronder staan de reacties van de herinneringsdragers op de schetsenstrategie:

Begrip ‘lege huls’351 heeft veel (negatieve) gevolgen gehad. 

Het wantrouwen tegen de lege huls werd mede gevoed door de proeve van een kerkorde 

voor de Verenigde Kerk van de hand van de voorzitter van de werkgroep Toekomstige 

349 Schetsen: Samen kerk zijn: “De geschiedenis heeft geleerd dat zulk een evenwicht gemakkelijker wordt benaderd 
– zij het ook niet zonder problemen – in de ‘meerdere vergaderingen’ van de kerk dan binnen de grenzen van een 
plaatselijke gemeente. Ook bij eenheid over het hart van de Reformatie – dat geloof uit genade is – kunnen zulke 
barsten en kloven in de ‘spiritualiteit’ ontstaan, dat de discussie en worsteling daarover maar beter niet ten einde 
toe over de rug van de gemeente moet worden uitgestreden. Hoezeer ook zolang mogelijk ter plaatse samen 
luisterend gezocht zal moeten worden naar wegen om samen de waarheid te doen, toch kan de ‘last van de 
tegenstellingen’ niet altijd in het keurslijf van een plaatselijke kerk worden gedragen. Niet alleen omdat de 
deskundigheden daar te ongelijk verdeeld zijn – met alle gevaren van oneigenlijke motieven daaraan verbonden- 
maar ook omdat men juist daar dagelijks met elkaar verder moet. . .

 Voorts zullen wij ons door Calvijn zelf moeten laten leren, dat een ideale calvinistische kerkinrichting – naar 
presbyteriaal-synodaal model – wel eens om allerlei praktische redenen zou kunnen moeten worden bijgesteld. Het 
is bekend, dat de grote reformator in de geneefse-kantonale situatie waarin hij werken moest, nogal wat 
kerkordelijke concessies had te doen. Als gevolg daarvan kwamen met name twee zaken niet helder uit de verf: de 
verhouding plaatselijke kerk – synode, en de verhouding tussen kerk en staat. Geen wonder dat hierover in de 
calvinistische traditie vaak erg verschillend werd gedacht. Het is opvallend, dat juist op deze twee punten ook 
breuklijnen liggen tussen hervormd en gereformeerd. Men zou een onjuiste taxatie van het probleem maken, 
wanneer men het kenmerkende verschil tussen beide kerken zou leggen in ‘kernen van belijden’, hoezeer ook hier 
nuances liggen, met alle consequenties voor de omgang met de belijdenis (over en weer) van dien. Een belangrijk 
verschil in ‘zijn’ van beide kerken ligt met name in een andere visie op de functie van de synode en op de relatie 
met de staat en de maatschappij.” In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 13-15 november 1986.

350 Dingemans, G.D.J. (1987, pp. 9-10).
351 Uit de brief van het hervormd moderamen 12 apr 1989: “Aan: – het moderamen van de generale synode van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland – de Raad van Deputaten Samen op Weg. . . . Een statuut kan slechts als 
aanzet voor een kerkorde voor de herenigde (verenigde) kerk worden aanvaard als daarin de grondleggende 
bepalingen van ons gezamenlijk kerk-zijn geformuleerd zijn; het statuut kan alleen gevuld worden als duidelijkheid 
bestaat over de grondvragen van onze ecclesiologie. Een statuut, dat gaandeweg gevuld wordt zou alleen passen in 
een groeimodel, wanneer zicht is op het geheel, de uiteindelijke beoogde vormgeving van onze (gezamenlijke) 
kerk. Wanneer dat niet – of nog onvoldoende – het geval is, kan wellicht sprake zijn van groei, maar dan kan aan 
deze groei geen – of nauwelijks – richting gegeven worden. Het opzetten van een statuut als ‘lege huls’ is een 
gedachte die – gelet op de noodzakelijke samenhang van de daarin op te nemen bepalingen – door ons thans niet 
overgenomen kan worden.”
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Vormgeving, prof. Dingemans (in: Een huis om in te wonen, pp. 212-216). Zo’n kerkorde 

wilden veel hervormden in elk geval niet!! Wilde Toekomstige Vormgeving die kant op? 

Problemen werden onderschat. In november 1987 werd op verzoek van vijf classes het 

zogenoemde Manifest van Barneveld aan de synode ter kennisgeving voorgelegd. Zowel 

van de zijde van de GB als van de synode werd verklaard dat men niet zonder elkaar 

verder wilde. Dit leidde tot samenstelling en bespreking van de zgn. ‘knelpuntennota’.

Let op de spanning! Kort daarop explodeert deze kwestie en stapt bijna de hele 

commissie op.

De hakken gaan in het zand. De werkgroep Toekomstige Vormgeving wil duidelijke 

besluitvorming van haar opdrachtgever, de combisynode (triosynode). Maar uit de 

hervormde synode klinkt verzet, omdat piketpaaltjes als de visitatoren-generaal, de 

provinciale kerkvergadering en de secretaris-generaal ontbreken. Voor het eerst: de 

hervormde kerkorde als vertrekpunt, de gereformeerde kerkorde kan materiaal voor 

ordinanties leveren. Besluitvorming over de Schets nog niet mogelijk, en over de 

‘Werkorde’ nog niet gewenst, omdat het standpunt van de hervormde kerkordecommissie 

nog niet (of juist wel!!) duidelijk was…

M.i. gooiden zij hiermee de handdoek in de ring, waarna de route via een nieuwe KO 

meer voor de hand lag.

De organen voor toerusting en educatie van de Hervormde Kerk in Nederland en 

Gereformeerde Kerken in Nederland hebben zich inmiddels verdiept in de 

cultuurverschillen tussen hervormd en gereformeerd, resulterend in de brochure 

‘Hervormd en Gereformeerd van huis uit’. Op synodeniveau is elke vorm van sociaal-

agogische benadering van het proces afwezig.

Bij de vergadering van 1989: De Preses Gereformeerde Kerken in Nederland laat ergens 

(volgens de notulen 1989/1990 )aan de geref. synode weten “dat de synodecommissie in 

het proces geen rol zal spelen”. Je merkt misschien dat mijn ‘emotie’… zomaar weer aan 

de oppervlakte komt. De brieven in de bijlagen van die vergadering spreken niet over een 

verschil van mening, het moderamen van de synode heeft zich louter beziggehouden met 

wegsturen/afschieten… vanuit basaal wantrouwen, vanuit tegenovergestelde kerkvisies... 

en nu met één klap weg.

Ik had toen over deze kwestie uitvoerig contact met drs. Kroese. Deze was zeer 

teleurgesteld en zelfs verontwaardigd over de gang van zaken. Er heerste werkelijk 

verbittering.
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Ingwersen verwoordde de bitterheid van de gereformeerde synode, maar vervreemde de 

Hervormde synode van zich door de manier waarop hij sprak. “Spr. was niet onder de 

indruk van de bezwaren…” M.a.w.: hij nam ze niet serieus! 

Diepe teleurstelling bij de gereformeerden, die het hervormde standpunt ervaren als 

‘terug naar af’. Ragfijn manoeuvreren was vereist: peilen om te voorkomen dat er 

gestemd zou worden en het gereformeerde moderamen ‘met de handen gebonden’ 

moest onderhandelen zonder enige ruimte. Beide synoden massief tegenover elkaar, 

commissie Ad hoc moest gaan bekijken of het echt niet anders kon.

Er was een ijzige onderlinge beleefdheid. De gereformeerden probeerden het gaspedaal 

aan te tikken en de hervormden deden dat met het rempedaal. Barend Wallet was 

hervormde assessor, ik gereformeerde assessor. Ik ben een keer in de lunchpauze met 

 Barend wezen wandelen en heb tegen hem gezegd: “Als jij en ik ooit een keer midvoor 

komen te zitten (m.a.w. beiden preses worden), zullen we dan voor een goede sfeer in de 

moderamina zorgen?” Barend heeft daar positief op gereageerd. Dankzij de positieve 

onderlinge verstandhouding hebben we toen door de stormen heen ‘Samen op Weg’ heel 

weten te houden 

Verschil in visie kerk-zijn; ‘afkeer’ van elkaar; De Hervormde Kerk in Nederland-sfeer <-> 

Gereformeerde Kerken In Nederland-sfeer; persoonlijke tegenstellingen; vermoeidheid 

lange duur; wie is de baas!! Functionarissen <-> vrijwilligers.

Een belangrijke beslissing! Niet elk onderdeeltje op tafel, maar het geheel. Om van 

daaruit de onderdelen te beoordelen.

Zo kwamen we eruit na veel spanning en inspanning. Zo eindigt hier de fase van de 

schetsen en het stap voor stap-beleid en komt er een andere tijd.

De Hervormde Kerk in Nederland maakte duidelijk dat zij op grond van haar zelfverstaan 

niet delen van zichzelf met anderen kon laten verenigen of gaten kon laten schieten in 

haar ecclesiologische concept. Kunnen wij ‘al werkende weg’ dingen regelen, of moet er 

eerst een nieuw ecclesiologisch concept op tafel komen – waarbij de hervormde kerkorde 

een veel beter vertrekpunt bood? 

Onvoldoende is onderkend dat een nieuwe identiteit alleen ontstaat in een nieuwe 

entiteit. Zolang die er niet is, worden de verschillen uitvergroot.

Tekstbox 4.3. Reacties van herinneringsdragers hittepunt 3.
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4.4.2 Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten 

De schetsen wezen een richting aan in een groeiproces. ‘Stap voor stap’, telkens vragend naar 
wat voor soort kerk men toe wil groeien. Er was een verlangen naar het maken van nieuwe anker-
plaatsen en herinneringsdocumenten waar leken en geleerden, in het ambt en erbuiten, samen 
een ‘Huis om in te wonen’ ontwikkelden, die de tand des tijds zou doorstaan.
Er kwam protest van de bezwaarden dat zichtbaar wordt in het Manifest van Barneveld (1987). 
Dit manifest is een herinneringsdocument dat het protest tegen hereniging symboliseert. Een 
deel van de Nederlandse Hervormde Kerk vond het het onbegrijpelijk dat de hervormde synode 
mede besloten had tot de Staat der Hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Ge-
reformeerde Kerken in Nederland, terwijl uit een groot aantal hervormde gemeenten blijkens 
een gehouden raadpleging ‘nee’ is gezegd tegen de voortgang van het proces.

De genoemde raadpleging is een ankerplaats van wantrouwen tegen Samen op Weg. Een van de 
herinneringsdragers geeft hierbij aan dat de synode volgens hem de uitslag van de raadpleging 
negeerde. Op grond van deze raadpleging kon niet de conclusie worden getrokken dat Samen 
op Weg in meerderheid bijval vond. In het samenvattende rapport over de raadpleging werd 
verwoord dat 88% van de geënquêteerden positief reageerden op de hoofdvraag, namelijk die 
over de voortgang van het Samen-op-Weg-proces. Naar aanleiding van de opmerkingen van de 
herinneringsdragers over de uitslag van deze raadpleging, heb ik nader onderzoek gedaan. Hier-
uit bleek dat de cijfers van de hervormde raadpleging in de Hervormde Handelingen van 1986 
staan,352 maar niet in de gezamenlijke notulen. 

Hieronder staat het ‘hervormde overzicht’ van de raadpleging 1985 met betrekking tot de vraag 
of men voor of tegen de voortgang is van het Samen-op-Weg-proces:

Classis Voor Tegen Mits/tenzij Meerderheid 

Gelderland 185 148 11 voor

Zuid-Holland 253 278 50 tegen

Noord-Holland 172 7 - voor

Zeeland 42 8 75 voor

Utrecht 83 84 - tegen

Tabel 4.1. Reacties raadpleging Hervormde Handelingen 1986.

Hierbij kan wel de vraag worden gesteld hoe deze cijfers werden geïnterpreteerd. Hierover is in 
de Hervormde Handelingen 1986 een stuk te vinden dat helderheid verschaft. Er valt uit deze 
cijfers af te lezen dat er grofweg sprake is van 66% voor en 34% tegen Samen op Weg. Dit is nog 

352 Het hervormde evaluatierapport is te vinden in de Hervormde Handelingen 1986 (bijlage 34) pp. 447-494. cijfers 
op blz. 449v. NB: Er zijn dus naast de gezamelijke verslaglegging (handelingen van de gezamenlijke vergaderin-
gen), ook nog aparte verslagen van de hervormde, gereformeerde en lutherse ‘eigen vergaderingen’.
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steeds een meerderheid, maar er is dus een verschil te constateren met het eerder vermelde 
cijfer van 88% voorstanders in de tekst van het samenvattende rapport.

De Konkordie van Leuenberg is een herinneringsdocument van de lutheranen353, die in deze pe-
riode aanhaken bij Samen op Weg.354 Er wordt verschillend gereageerd op de plaats en functie 
hiervan. Op de achtergrond speelde de visie op de samenwerking en de koers van Samen op 
Weg. Na twintig jaar van wederzijdse gesprekken werd in 1973 de Konkordie vastgesteld en on-
dertekend door tachtig Europese kerken van lutherse en calvinistische origine. Daarmee verbon-
den, globaal gesproken, de lutherse en calvinistische kerken van Europa zich in de Leuenberger 
kerkengemeenschap. 
Artikel 34 van de kerkorde spreekt over deze gemeenschap, die op grond van de Konkordie ver-
plichtend is, ook al zegt artikel 42 dat de Konkordie niet prejudicieert op afzonderlijke kerkorde-
lijke regelingen. De Konkordie erkent de belijdenissen die de kerken afzonderlijk hebben en be-
oogt zelf geen belijdenis te zijn. Wel verplicht ze tot gemeenschappelijk getuigenis en dienst, en 
tot verdere leergesprekken. De Konkordie berust volgens artikel 31 van de kerkorde op een ge-
meenschappelijk verstaan van het Evangelie. Overeenkomstig de artikelen 37 en 39 hebben de 

353 Er is de verwantschap met Luther, er is de geschiedenis die wij in ons land hebben, er zijn de veelvuldig onderlinge 
contacten. Er is het grensverkeer, vooral tussen lutheranen en hervormden. Voor velen van ons is de aandacht voor 
de lutherse kerk gewekt door het contact met gemeenten in de DDR. En kerkelijk waren we als drie kerkgenoot-
schappen betrokken bij de geloofsgesprekken die zijn uitgemond in de Leuenberger Concordie van 1973. 
Uitgesproken is daar dat de verschillen tussen calvinisten en lutheranen niet kerkscheidend zijn. Wij zijn blij dat 
deze overeenkomst op internationaal niveau nu ook nationaal kan functioneren. Interessant is dat de derde kerk die 
betrokken wordt in het SoW-proces niet in staat van hereniging met ons verkeert, aangezien er ook nooit een 
scheiding of afsplitsing heeft plaatsgevonden. En dat brengt met zich mee dat er tussen lutheranen aan de ene, en 
hervormden en gereformeerden aan de andere kant geen sprake is van die typische verschillen in cultuur en 
huisstijl, die ons bij herhaling tot probleem worden. We mogen hopen dat de lutheranen daarop een wat 
relativerende invloed zullen uitoefenen. In: Handeling van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden 
van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 25 en 27 oktober 1990 en van 
de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 26 oktober 1990.

354 “De Synodale Commissie stelt U hierbij in kennis van het ‘besluit’, dat in de vergadering van de Synode der 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden is genomen op zaterdag 2 november 1985: De Synode 
besluit aan de Synodes der Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland te verzoeken 
der Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden als participant te accepteren in het proces van 
‘Samen op Weg’. De Synode draagt de Synodale Commissie op, alle stappen te doen, die noodzakelijk zijn ter 
voorbereiding en uitvoering van dit besluit.

 De Synode verzoekt de Synodale Commissie om aan de Lutherse Wereld Federatie te vragen een afgevaardigde van 
het studie-departement van de L.W.F. te Geneve aan te wijzen als permanente waarnemer van de contacten van 
onze Kerk met de ‘Samen op Weg’-kerken, ter begeleiding en advies en ter verzorging van geregelde rapportage 
voor/aan de Sekretaris-Generaal van de L.W.F. Dit besluit moet gezien worden in het licht van de weg der 
oecumene, die wij reeds bewandelen. Dit besluit moet zorgvuldig met de gemeenten besproken worden, in relatie 
tot hun eigen situatie, waarbij nadrukkelijk gewezen moet worden op de ruimte en de geleidelijkheid, die de 
uitvoering van dit besluit zal kenmerken. (...) De Synode is ervan overtuigd, dat de Evangelisch-Lutherse Kerk haar 
opdracht tot verkondiging van het Woord in deze tijd alleen kan realiseren in een samengaan met andere kerken. 
De Synode vertrouwt dat de levende Lutherse kernen in het grote geheel van ‘Samen op Weg’ niet zullen 
vervluchtigen, maar een eigen plaats, inbreng en samenhang zullen behouden. De Synode zal erop toezien, dat dit 
besluit in geen enkel opzicht zal gaan ten koste van alle goede oecumenische contacten, die nu bestaan. Ter 
uitvoering van de eerste alinea van dit besluit brengt de Synodale Commissie U hierbij het verzoek van de Synode 
over en vraagt U dit aan Uw Synode voor te leggen. De Synodale Commissie zal graag van U vernemen of U 
daartoe bereid bent; zij zou dan op korte termijn met U in overleg willen treden over de te volgen procedures.” In: 
Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op 13-15 november 1986.
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gesprekken tussen de deelnemende kerken een vervolg gekregen. In 1976 was er een eerste al-
gemene vergadering van Leuenberger kerken, in 1981 een tweede en in 1987 een derde. Op de 
laatstgehouden vergadering is besloten tot een zesjaarlijkse algemene vergadering en tot de 
aanstelling van een parttime functionaris. Met name voor de kerken in de Bondsrepubliek Duits-
land speelt de Leuenberger Konkordie een belangrijke rol. De Leuenberger kerkengemeenschap 
is op te vatten als een Europees Samen op Weg. 

De Augsburgse Confessie355 is een herinneringsdocument dat ingaat op de eenheid van de kerk.
Het is de roeping van de Kerk om in woord en daad voor alle mensen te getuigen van het evan-
gelie van de komst van Gods Rijk. Voor de eenheid van de Kerk in de grote verscheidenheid van 
haar gestalte is het genoeg “wanneer men het eens is over de leer van het evangelie en over de 
bediening van de sacramenten” (Augsburgse Confessie, art. 7).

4.4.3 Herinneringscultuur, veranderparadigma’s en werkingsmechanismen

De bezwaren van de Gereformeerde Bond waren ernstig en moesten serieus worden geno-
men.356 Er ontstond een conflict over de voortgang van Samen op Weg. De Raad van Deputaten 
probeerde door een raadpleging te laten zien dat er draagvlak voor verandering was, en dus ge-
legitimeerd ‘doorgepakt’ kon worden. Tegelijkertijd was de koers niet duidelijk. De schets werd 
besproken in een reeks van bijeenkomsten met vertegenwoordigers van werkgroepen en depu-
taatschappen. Vervolgens werd over de uitkomsten van deze gesprekken in 1988 gerapporteerd. 
Dit leidde tot een hernieuwde uitgave van de schets (Schets 1988). Dit groeiproces werd door 
anderen min of meer spottend ‘een lege huls’357 genoemd en aan hervormde kant groeide twijfel 

355 De Augsburgse confessie, Augsburgse Belijdenis of (Latijn) Confessio Augustana is de door Melanchton opgestelde 
geloofsbelijdenis van de reformatorische beweging, met een verdedigende strekking, die op de Rijksdag te 
Augsburg op 25 juni 1530 werd voorgelezen aan keizer Karel V. In deze confessie handelden 21 artikelen over de leer 
– de hoofdstellingen van de lutherse leer – en 7 over de godsdienstige en kerkelijke misbruiken binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk. De Confessio was gematigd van toon, daar Melanchton en Maarten Luther hoopten op een 
verzoening met de Rooms-Katholieke Kerk.

356 Ongeveer 800 hervormd-gereformeerde ambtsdragers vragen het moderamen van de hervormde synode het 
vormen van gefedereerde classes in Samen-op-Wegverband te voorkomen. Voor de kleine minderheid van 
gefedereerde gemeenten – over het hele land verspreid – moet desnoods liever een afzonderlijk kerkordelijk 
verband in het leven geroepen worden. In geen geval mogen de niet tot federatie bereid zijnde gemeenten in het 
ressort van een gefedereerde meerdere vergadering in een dwangpositie gebracht worden. . . “Wij betreuren het ten 
zeerste,” aldus dit aan het moderamen gerichte manifest, “dat u als hervormde synode mede besloten hebt tot de 
staat der hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, terwijl uit een groot aantal 
hervormde gemeenten – liefst 40 procent van het totaal – blijkens de gehouden raadpleging ‘nee’ is gezegd tegen 
de voortgang van het proces.”

357 Prof. dr. R. Bons-Storm: “Een deel van de weerstanden tegen de Schets ‘88 en de Werkorde komt voort uit het 
gebruik van de term ‘lege huls’. Het roept iets negatiefs op. Het is echter niet niets: het staat voor het fundament 
van het nieuwe kerkhuis, zoals verwoord in de Schets: ‘Het gemeenschappelijk geloof in de ene God, te kennen 
door Messias en Geest en daardoor een diakonale en apostolaire gerichtheid op de wereld met als richting het 
visioen van Gods Rijk’. 

 Het uiterste minimum waar we in de institutionalisering van een kerk vanuit moeten gaan is dat het ook in het 
komende kerkgenootschap als concretisering van de universele kerk dient te gaan over ‘die Sache Christi’ aan de 
ene kant en ‘die Sache des Menschen’ aan de andere kant. Het is heel menselijk en werelds om op zeker te spelen 
en op de hervormde kerkorde, waar vele oudere kerkelijke officials een sentimentele en nostalgische binding mee 
hebben, te handhaven; om niets nieuws te hoeven doen; om geen chaos te krijgen. Willen wij niet eerder dan God 
orde scheppen? Niets nieuws bedenken? En je verschuilen achter de gemeente, die het niet mee zal kunnen 
maken? Echter, vernieuwing is een bijbelse notie. Met zo weinig mogelijk beperkende bepalingen en een zo groot 
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over de ingeslagen koers met de Schets 1988. Het gaat vooral om het voorstel van de werkgroep 
Werkorde. Er ontstaan wederzijdse beelden van onwil. Er is zestien jaar gewerkt door de werk-
groep Toekomstige Vormgeving en er was meer dan eens onderling afgestemd, er zijn opdrach-
ten geformuleerd. Er wordt geklaagd dat de synoden geen leiding geven en sommigen spreken 
al over een S.O.S.-proces: Samen Op Stilstand. 

Het moderamen van de hervormde synode vroeg advies aan zijn commissie van kerkrechtdes-
kundigen. Op 12 april 1989 werd dit advies meegedeeld aan het gereformeerde moderamen en 
de Raad van Deputaten Samen op Weg. Tegen het voorstel van de werkgroep Werkorde werden 
twee hoofdbezwaren naar voren gebracht: 
-  De invulling van het aanvankelijk blanco statuut zou de gewenste eenheid in de bepalingen 

van de kerkorde tekortdoen.
-  De werkingssfeer van het statuut per onderwerp of per regeling verschilde te veel, het statuut 

diende voor de gehele kerk te gelden.358 

In 1989 werd er door de werkgroep Toekomstige Vormgeving duidelijkheid gevraagd. De werk-
groep gaf aan dat er geen zoveelste vrijblijvende schets meer moest komen – en eigenlijk vond 
de groep ook dat de schets na de besluiten van 1986 niet meer vrijblijvend wás. Er moest een 
duidelijk besluit worden genomen. 

Het lukte niet om tot een overeenstemming te komen en de werkgroep Toekomstige Vormge-
ving stapte op.359 Er heersen verbittering en verontwaardiging over het niet serieus nemen van 

mogelijke ruimte voor pluraliteit en creativiteit van de Geest. ‘Nieuw’ is immers nog nooit vertoond. Dat kan nooit 
met een continuering van de hervormde kerkorde. We moeten de praktisch theologische uitdaging aangaan, die de 
opbouw van een nieuwe kerk, gaandeweg invult en vertrouwd maakt. Minimale regelgeving is ecclesiologisch zeer 
goed te verantwoorden, opdat het visioen in zicht blijft. De lege huls heeft al een inhoud.” In: Handelingen van de 
gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland op 29 november 1989.

358 Duursema, F., & Kruijter, K. de (2014, p. 23). 
359 In een brief maken ze duidelijk waarom ze opstapten. Zie hieronder: 
 Aan de moderamina van de Generale Synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland. Driebergen, 6 juni 1989.
 . . . Er kunnen momenten komen, dat men gedwongen wordt eenmaal aanvaarde verantwoordelijkheden te 

heroverwegen. Zo’n moment is voor de ondertekenaars na ampele overwegingen aangebroken. Niet tot ons 
genoegen, maar met pijn.

 . . . Uit het feit, dat tevens besloten is niet de bestaande werkgroep, maar een nieuwe werkgroep opdracht te geven 
de hervormde kerkorde te hanteren als beginpunt en hoofdlijn voor een herenigde kerk moeten wij wel afleiden, dat 
de beide moderamina een veel stringentere binding aan de hervormde kerkorde van 1951 nastreven dan in de 
Schets ‘88 en in de rapportage van de subwerkgroep Werkorde voor de gemeenschappelijke vergadering van 1988 
was aangegeven. Dit is nu voor ons een breekpunt om langer mede-verantwoordelijkheid te dragen voor het 
herenigingsproces. Wij hebben de ervaring, dat zorgvuldig overwogen regelingen voor verdergaande samenwerking 
van de beide kerken, zowel op plaatselijk als op landelijk vlak worden geblokkeerd door een bepaalde interpretatie 
van de hervormde kerkorde en de voortdurende weigering een zodanig proces van wijzigingen in gang te zetten, 
dat een soepel verloop van het herenigingsproces mogelijk gemaakt wordt. Een schoolvoorbeeld daarvan is de 
beheersregeling voor federatieve gemeenten, die nog steeds niet van kracht is. Gaandeweg moest door ons 
vastgesteld worden, dat de hervormde kerkorde voor het kerk-zijn geen middel is, maar doel schijnt geworden. Dat 
is voor ons onaanvaardbaar. Evenzeer is het onaanvaardbaar, dat het groeiproces naar een herenigde kerk, zoals 
voorzien in de achtereenvolgende schetsen en bedoeld in de besluiten van gemeenschappelijke synodevergaderin-
gen, door de moderamina wordt onderbroken op het moment, dat het grondvlak van beide kerken, nl. de classicale 
vergaderingen en de plaatselijke kerkeraden in de gelegenheid zouden worden gesteld hun oordeel over het 
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de werkgroep Toekomstige Vormgeving en over de ‘opstand’ van de bezwaarden. Diepe teleur-
stelling, ijzige beleefdheid, verbittering en afkeer zijn duidelijk tekenen dat de emotie was ge-
raakt. Een deel voelde zich niet serieus genomen door de in hun ogen onzorgvuldig uitgevoerde 
raadpleging. Er waren logischerwijs verwachtingen gewekt door de opdrachten vanuit de Raad 
van Deputaten en de gevolgde schetsenstrategie. Het ontbrak aan het vermogen om de emoties 
bespreekbaar te maken en er samen uit te komen. Er ontstond een gevoel van verlamming, wat 
ook gevoelens van ‘de schuld geven’ en vijandigheid opriep. De belangen waren niet overbrug-
baar door over de argumenten te praten. Het gevoel, de emoties waren geraakt. 

De Raad van Deputaten had een beperkt mandaat om conflicten aan te pakken. De invloed van 
de behoudende krachten wordt sterker en het verschil met de toekomstvisie, verwoord door de 
werkgroep Toekomstige Vormgeving, wordt zichtbaar. Er werd getracht de situatie te beheersen 
en te de-escaleren, om schade te beperken. Zichtbaar werd dat de relatie tussen de werkgroep 
Toekomstige Vormgeving en het hervormde moderamen was verstoord, de gereformeerden 
zochten naar een uitweg zoals ook een herinnneringsdrager aangeeft:

“Het gereformeerde moderamen heeft zijn nek toen mijlenver uitgestoken. Wij 
hebben dat toentertijd alleen gered (ik was preses) door onze gewoonte om tij-
dens de synodezittingen de besloten vergadering van maandagavond (vaak ging 
het om benoemingen) wat langer te laten duren en de synode bij te praten (‘met 
de voeten op tafel’, in de stijl van: ‘wij lopen hier en hier tegenaan en dat en dat 
komt er aan, het eindoordeel zal altijd aan de synode zijn maar wij moeten wel 
de triosynode voorbereiden’. De gereformeerde synode had een groot gevoel 
voor ‘fair play’ en zei in de wandelgangen van de triosynode tegen ons dat wij het 
volste vertrouwen genoten, ook al was men het met de gang van zaken niet eens. 
Helaas raakten we een groot deel van degenen die in de werkgroep Toekomstige 
Vormgeving hadden gezeten kwijt.”360

schetsontwerp voor een toekomstige herenigde kerk kenbaar te maken. Terecht werd in één van onze vergaderin-
gen opgemerkt, dat het beleid van het Samen-op-Weg-proces thans in feite bepaald wordt binnen een circuit van 
hooguit 60 personen uit beide kerken. De beleidskeuze om af te stappen van een schetsontwerp en daarvoor in de 
plaats van een nieuw te vormen werkgroep een eindrapport te verwachten anno 1991 bevestigt voor ons, dat de 
moderamina van beide kerken een andere weg willen inslaan, dan in de achtereenvolgende schetsen van de 
werkgroep Toekomstige Vormgeving was aangegeven. Wij merken daarbij op, dat in uw voornemens niet gerept 
wordt over de Evangelisch Lutherse Kerk. Vanaf het eerste begin hebben wij bij onze beraadslagingen het volgende 
voor ogen gehad:

 -  een kerk van presbyteriaal-synodale structuur, die meer van beneden naar boven functioneert dan van boven naar 
beneden;

 - een kerk, waarin niet alles van boven af tot in de finesses geregeld is;
 - een kerk, waarin ruimte kan zijn voor de verscheidenheid der gaven in plaatselijk en classicaal verband;
 -  een kerk, die gevoelig is voor haar rol in de samenleving en in de oecumene, meer dan voor het handhaven van 

haar kerkorde;
 - een kerk, waarbinnen de verscheidenheid geen reden is om elkaar te mijden, maar om elkaar te zoeken;
 -  een kerk, waarin het presbyteriaal karakter niet wordt afgezwakt door een mogelijk overwicht van deskundigheid 

vanuit een functionarissen- circuit;
 - een kerk, waarin de landelijke organen voornamelijk ten dienste van het grondvlak willen werken.
360 Respondent 15 [v271-12]. 
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De enige optie leek een ‘rationele beheersmatige weg’ om de bedreiging voor te zijn, tot er weer 
zekerheid een houvast gevonden kon worden.

Figuur 4.9. Veranderparadigma in hittepunt 3.

Er werd een commissie Ad hoc ingesteld en op de vergadering in 1990 werd er tot een nieuwe 
koers besloten.361 Niet meer stap voor stap, maar via het gezamenlijk formuleren van een nieuwe 
kerkorde van de gezamenlijk te vormen kerk.
Over en weer had men beelden van elkaar die de samenwerking belemmerden en die voortkwa-
men uit a) de traditie en b) de omgang met de Bijbel.

361 De gezamenlijke vergadering van synoden beveelt de synoden aan te besluiten: I. Ten aanzien van de voorbereiding 
van de kerkordelijke structuur:

 1. De (brede) moderamina van de synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden wordt 
opgedragen om in overleg met de Raad van Deputaten een werkgroep in te stellen met als opdracht het ontwerpen 
van een samenhangend geheel van grondleggende artikelen voor het gezamenlijk kerk-zijn van de zich   
h(v)erenigende kerken;

 2. Bij de uitvoering van deze opdracht dient de werkgroep uit te gaan van het laten functioneren van de structuur 
van de hervormde kerkorde in engere zin als beginpunt en hoofdlijn, met dien verstande dat bezien moet worden 
welke artikelen aanpassing behoeven om basis te kunnen zijn voor de verdere vormgeving van de h(v)erenigde 
Kerk. Voorts moet daarbij worden betrokken wat hetgeen in het Samen-op-Weg-proces reeds werd verworven aan 
gemeenschappelijk goed (waaronder de Verklaring van Overeenstemming inzake het samen kerk zijn, de reactie 
daarop van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en het materiaal van de achtereenvol-
gende schetsen), terwijl moet worden bezien welk materiaal uit de kerkorden van de andere deelnemende kerken 
kunnen worden ingebracht;

 3. Het ontwerp dient een zodanige vorm te hebben dat het geschikt is om door de synoden van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden – volgens de procedure voorgeschreven in artikel XXVIII HKO, resp. artikel 62-2 GKO, resp. artikel 
189 Algemene Ordening LKO – ter consultatie te worden voorgelegd aan de in de daarvoor in de betrokken 
kerkgemeenschappen aangewezen ambtelijke vergaderingen;

 4. De werkgroep dient te bestaan uit ten hoogste vijf vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk, vijf 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland en drie van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden; deskundigen op theologisch, met name ecclesiologisch en kerkrechtelijk terrein die de kerk waarin zij 
staan met haar kerkorde kennen en daarin vertrouwen genieten en die de creativiteit hebben om samen nieuwe 
vormen van kerk-zijn te vinden. Daarbij dienen er adequate verbindingen te liggen met organen voor kerkrecht en 
kerkorde van de betrokken kerken. In: Handeling van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 25 en 27 oktober 1990 en van de 
gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 26 oktober 1990.



155

Ad a) Traditie 
Er bestaat een hervormde identiteit, evenals een gereformeerde en een lutherse identiteit. Deze 
identiteiten zijn logisch, traditioneel, historisch en sociologisch gevoed. Vooral toen de organi-
satiestructuur werkelijk vormgegeven moest worden, gingen deze factoren een rol spelen. Fac-
toren als volkskerk tegenover belijdeniskerk, landelijke kerk tegenover plaatselijke kerk, konden 
plotseling een eigen draagkracht krijgen. De herinneringscultuur heeft zwaartekracht.
De overtuiging heerste dat de kerk gebouwd is op eeuwen geschiedenis waarvan de hervormde 
kerkorde een vertaling is in regels waaraan niet zomaar gesleuteld kon worden (veranderen is 
niet beter). Kerkgevoel bestond niet alleen uit materiële condities en gebeurtenissen die je ob-
jectief in kaart kunt brengen, maar was opgebouwd uit herinneringen en emoties, uit interacties 
waarin mensen een waardevolle en ‘eeuwige’ betekenis gaven aan de inhoud van hun overden-
king (veranderen is terugkeren). Er ontstond een conflict over de interpretatie van de regels met 
betrekking tot werkwijzen en bevoegdheden. Zo bestudeerde een commissie van Rapport van de 
gereformeerde synode een rapport en bracht een eigen (op geel papier gedrukt) rapport uit met 
een voorstel tot besluitvorming. Als de commissie een rapport van een deputaatschap niet agen-
dabel vond, werd het niet geagendeerd (de regel: ‘geen wit zonder geel’). In de hervormde sy-
node was de commissie van rapport echter meer een discussieclub. Beslissing over agendering 
en het doen van een voorstel met betrekking tot bevoegdheden was een taak van het modera-
men. Gereformeerden vonden dit model niet democratisch en te centralistisch. 

Ad b) Bijbel 
Verschil van opvatting over de Bijbel – ook genoemd in hittepunt 1 – dat zichtbaar was in de 
geloofsbeleving, de prediking en ethische opvattingen, bleef een grote rol spelen. In dit hittepunt 
werd parallel aan de actualiteit (het failliet van links en structuurverandering) ook in Samen op 
Weg de vraag gesteld of structurele veranderingen wel geloofwaardig en wenselijk zijn en of ze 
persoonlijk geloof niet in de weg zitten. In 1989 komt dit aan de orde in de Raad van Deputaten: 

“Voor de Raad is het echter de vraag of door de kerkordelijke discussies niet het 
gevaar ontstaat dat vernieuwing in te sterke mate gekoppeld wordt aan de orga-
nisatorische inrichting en structurering van de Kerken. Moet vernieuwing niet 
ergens anders vandaan komen? Is vernieuwing niet veel meer een zaak van per-
soonlijke bekering en vernieuwing des harten, die zich doorzet in het leven van 
de gemeente waardoor als vanzelf zich baan breekt wat er in haar ordeningen 
veranderd moet worden?”362

Dit was een duidelijk andere toon, veel minder optimistisch over de mogelijkheid van verande-
ring van structuren met behoud van eigenheid.363 De jonge herinneringsdragers die betrokken 

362 Verslag van de gezamenlijke vergaderingen van de generale synoden van de Nederlandse Hervormde kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op 29 november 1989 en 14 februari 1990, p. 153.

363 18 maart 1986. Onderwerp van gesprek was de betrokkenheid en het betrokken worden van vrouwen en 
vrouwenorganisaties bij Samen op Weg. Aan de orde is o.a. een verschil in kerkordelijke positie van de HVD ten 
opzichte van de andere vrouwengroepen: de HVD is immers orgaan van bijstand in de NHK. Bovendien vreest de 
HVD voor het verlies van eigen identiteit in federatief samenwerkende gemeenten, omdat het werk van de HVD 
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waren bij de oproep, waren niet meer zichtbaar in Samen op Weg. De eerdere missionaire en 
diaconale insteek verdween naar de achtergrond.

4.4.4 Voortgang Samen op Weg

In dit hittepunt is er een botsing van herinneringsculturen en veranderparadigma’s en loopt het 
veranderproces vast. De verschillende herinneringsmanagers reageerden vanuit hun eigen her-
inneringscultuur, wat leidde tot een conflict. Er was in eerste instantie gekozen voor het veran-
derparadigma ‘veranderen is noodzakelijk’ via een ‘stap voor stap’-benadering. Deze benadering 
ging uit van een organische ontwikkeling van de vormgeving van de toekomstige kerk, wat uit-
eindelijk moest uitmonden in een gedeelde invulling van de nieuwe werkelijkheid. Aanname 
hierbij was dat verandering vooral ontstaat als je mensen (bottom up) op de juiste manier prik-
kelt en ruimte biedt voor spontane evolutie. 
Er was echter in feite sprake van ten minste drie groepen die elkaar niet verstonden, vanuit res-
pectievelijk de Raad van Deputaten, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Kort door de bocht was de generale gereformeerde synode gericht op ‘door-
pakken’, de hervormde generale synode gericht op iedereen binnenboord houden en de Raad 
van Deputaten pendelde ertussen. Tevens speelden de moderamina en commissie van rapport 
een eigenstandige rol. De Raad van Deputaten wilde de werkgroep Toekomstige Vormgeving 
niet afvallen, maar onder druk van het hervormde moderamen besloten ze van koers te verande-
ren. De gevormde beelden en overtuigingen uit de eigen herinneringscultuur kwamen sterker op 
de voorgrond, omdat ook explicieter werd waar de werkgroep Toekomstige Vormgeving met de 
schetsen en de werkorde naartoe wilde. Bij dit perspectief voelde een deel van de Hervormde 
Kerk zich niet thuis, men was en bleef gehecht aan de ‘oude Hervormde Kerk’. Want de kerk is 
als een moeder, die laat je niet los. Deze metafoor drukte op emotionele wijze de relatie van de 
gelovigen uit tot de kerk. Er was een diepe betrokkenheid van de (althans vele) leden en zij zou-
den niet snel het eigene van de eigen kerk opgeven en minstens zo veel mogelijk daarvan willen 
behouden. De herinneringsdragers wijzen op het feit dat in deze periode voor het eerst de ‘te-
rugkeeroptie’ ter sprake komt: 

“De terugkeer-optie: ‘Ze’ (de gereformeerden) zijn weggelopen. Laten ze maar 
terugkeren als ze zo graag willen. De Gereformeerden kunnen ook gewoon weer 
Hervormd worden en tot de Vaderlandse kerk gaan behoren. Hier ligt een dub-
bele agenda: als Gereformeerden zouden protesteren, kon men zeggen: ‘Kijk 
eens hoe weinig zij van de trouw van God aan de Vaderlandse kerk begrijpen’.”364

Er werden gesprekken gevoerd en er was een initiatief om onder begeleiding van een commissie 
Ad hoc een besluit te nemen. Er werd gepolderd, maar het lukte niet om tot elkaar te komen, ook 
al geeft een herinneringsdrager aan dat zij als herinneringsmanagers van die tijd hun best ervoor 

dan binnen het kader van de gemeenteopbouw door anderen gedaan wordt en de rol van een specifiek orgaan van 
bijstand van een vrouwenorganisatie in het gedrang komt.

364 Respondent 10 [v229-3] en respondent 15.
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gedaan hebben. De herinneringsdrager geeft aan dat ze het alleen gered hebben door samen de 
‘moeiten te bespreken’. 
Het samengaan van kerken valt te rangschikken onder de moeilijkste categorie van fuseren. Dat 
is vooral gelegen in de diepe betrokkenheid. Mensen zullen niet snel het eigene van de eigen 
kerk opgeven en zoveel mogelijk daarvan mee willen nemen, wat een sterk complicerende factor 
vormt. De herinneringsdragers merken op dat er geen aandacht is voor de hantering van ‘cul-
tuurverschillen’ op synodaal niveau:

“De organen voor toerusting en educatie van De Hervormde Kerk in Nederland 
en Gereformeerde Kerken in Nederland hebben zich inmiddels verdiept in de 
cultuurverschillen tussen hervormd en gereformeerd, resulterend in de brochure 
‘Hervormd en Gereformeerd van huis uit’. Op synodeniveau is elke vorm van 
sociaal-agogische benadering van het proces afwezig.”365 

Conclusie hittepunt 3
In deze tijd wordt in Samen op Weg de vraag gesteld of structurele verandering persoonlijk ge-
loof in de weg zit. De eerdere missionaire en diaconale insteek verdwijnt naar de achtergrond. Er 
is een botsing tussen herinneringculturen. De vier veranderparadigma’s roepen de daarbij beho-
rende werkingsmechanismen op, zoals beweging, intitatief voor vernieuwing (omdat verande-
ren noodzakelijk is) of juist verlammmen en tegenhouden (omdat veranderen niet beter is). Aan 
de andere kant verandert de tijd wel en wordt inspelen op de actualiteit als noodzakelijk gezien. 
Het is een kans om relevant te zijn. Voor sommigen is dit een brug te ver, het gaat veel meer om 
terugkeren naar de oorsprong van de Reformatie (veranderen is terugkeren). Veranderen is een 
bedreiging; er is controle nodig, zodat de goede en ware weg bewandeld wordt.

Figuur 4.10. Botsing tussen vier veranderparadigma’s.

Deze botsing leidt tot een fundamentele keuze voor een verandering van de koers. Dat dit fun-
damenteel was, geeft ook deze herinneringsdrager aan:

365 Resondent 5 [v250-4].



158

“Het proces in Deputaten Samen op Weg was aanvankelijk dynamisch: er wer-
den nieuwe vormen bedacht, ontwikkeld en tot organisatorische uitgangspunten 
geformuleerd. (Het Statuut was daar met name het gevolg van.) Wel werd een 
basis gevonden in de kerkorden, maar geheel opnieuw voor de praktijk geformu-
leerd. Deze methode was toegespitst op de kerk in de 21ste eeuw. Daarnaast 
bestaat er de statische veranderingsmethode. Daartoe is onder druk (1989) over-
gegaan. De ontwikkelbenadering, waarbij stap voor stap de inrichting van de ge-
zamenlijke toekomstige kerk (schetsenstrategie) wordt vormgegeven, wordt 
verlaten.”366

Er werd gekozen voor een ontwerpbenadering. Ontwerpdenken gaat uit van een van te voren 
bepaald eindresultaat en is in meer of mindere mate gedefinieerd door specialisten. Deze orde-
ning verlangt dat er gestuurd en beheerst kan worden.

4.5  Hittepunt 4: De kerkorde (1991-1998)

1991 1998

Het is voor het eerst in zijn leven dat hij ervaren heeft dat het 
simpele feit dat hij gereformeerd is, soms betekent dat hij in een 
bepaalde hoek gezet wordt, een bepaalde kleur krijgt. Het is een 
ervaring die niet alleen van buitenaf komt, ook binnen zijn eigen 
kerk is dit gevoel. Dingen waar over gesproken wordt, de wijze 
waarop daarover gesproken wordt, kunnen je ook in een bepaalde 
hoek zetten. Iedereen kent daar de pijn wel van, we hebben daar 
iets van kunnen ervaren bij sommige besprekingen de afgelopen 
dagen. (uit: bespreking gezamenlijke synode 1993)

.

               Figuur 4.11. Impressie actualiteit periode 4 (1991-1998).

Tijd (actualiteit)
De nieuwe kerkorde, kenmerkend voor dit hittepunt, staat haaks op de opkomst van internet en 
de versnelling van het leven. Er was sprake van een new age en de synode ging hierop in door het 
bespreken van het rapport De kerken hebben hun geheim – tussen oud en nieuw. Het ontzuilde 
Nederland volgde een mondiale trend van toenemende individualisering; waar tot de jaren zes-
tig en zeventig religieus en ideologisch bepaalde groepsbindingen van groot belang waren, 

366 Respondent 20.
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waren het nu de opvallende consumptie- en vooral vrijetijdsbesteding die het leven zin gaven. 
Het was ook de tijd van de Bijlmerramp en de genocide in Rwanda (1994). Generatie Nix367 
groeit op in betrekkelijke welstand. De ICT-sector groeide ongekend en op de beurs werd druk 
gespeculeerd in aandelen in deze sector. Later kwam dit bekend te staan als de internetbubbel. 
Een andere generatie stond aan het roer.
Dit hittepunt speelt zich dus af in een tijd die zich laat karakteriseren door:
- individualisering en consumentisme;
- internethype. 

4.5.1 Herinneringsdragers

Op 25 oktober 1990 besloot de gezamenlijke vergadering van synoden een werkgroep in te stel-
len met als opdracht het ontwerpen van ‘een samenhangend geheel van grondleggende artike-
len voor het gezamenlijk kerk-zijn van de zich v(h)erenigende kerken’. 
Op 4 februari 1991 kwamen vijf hervormden, vijf gereformeerden en drie lutheranen bijeen voor 
een eerste vergadering van de werkgroep Kerkorde. In 1992 lag de eerste concept-kerkorde op 
tafel.
Hoewel velen vaak hebben getwijfeld aan de mogelijkheid van een gezamenlijke kerkorde, is het 
de werkgroep gelukt om een ontwerp op tafel te leggen waarover zij het eens waren. Het was de 
bedoeling om hiermee naar de organen, deputaatschappen, raden en commissies te gaan, met 
de vraag om voor 1 mei 1993 te reageren. 
Door de voortvarendheid van de werkgroep Kerkorde is na 1 mei een herzien concept op tafel 
gelegd, waarin gesteld werd dat de beoogde Verenigde Reformatorische/Protestantse Kerk de 
voortzetting is van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en 
de Evangelisch-Lutherse Kerk. Er klonken echter ook stemmen die vonden dat deze nieuw te 
vormen kerk geen voortzetting was van de ‘moederkerk’. Dit was ook zichtbaar in de stemming 
over de kerkorde. Zo sprak de hervormde synode zich weliswaar uit vóór het in eerste lezing 
aannemen van de kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland, maar waren er 
negentien stemmen tegen. Dit lag anders bij de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk, die 
zich unaniem uitsprak vóór het in eerste lezing368 aannemen van de kerkorde van de Verenigde 
Protestantse Kerk in Nederland. De gereformeerde synode sprak zich eveneens unaniem uit 
vóór het in eerste lezing aannemen van de kerkorde.
De stemming over de kerkorde tweede lezing, die nader uitgewerkt is, werd voorafgegaan door 
het geven van stemverklaringen. Daarin werd veelvuldig gesproken over de afwijzing van de 
kerkorde en de verkeerde weg van Samen op Weg. De kerkorde tweede lezing telde uiteindelijk 
17 (hervormde synode), vijf (evangelisch-lutherse synode) en twee (gereformeerde synode) 
tegen stemmen. 

367 De term Generatie Nix is ontleend aan de roman Generation X (1991) van de Canadese schrijver Douglas Coupland. 
In deze roman signaleert Coupland een jonge generatie die zich ‘doelbewust verscholen houdt’.

368 De eerste lezing betekent dat het een concept-kerkorde betreft. 
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De reacties van de herinneringsdragers op dit traject van de kerkorde worden hieronder zicht-
baar.

Het betreft hier één van de belangrijkste wendingen, wellicht de belangrijkste, binnen het 

Samen-op-Weg-proces. De onbegaanbare weg via structuurnota’s is verlaten, de weg is 

ingeslagen om via het aannemen van een nieuwe kerkorde, de kerk te laten 

samensmelten. Dit is een begaanbare weg gebleken.

Bijna aansluitend aan deze bespreking van de gezamenlijke synodes over de kerkorde 

kwam op 21 nov 1992 de ‘actie van Putten’ van de zijde van de GB, met het bekende 

adagium ‘we kunnen niet weg en we kunnen niet mee.’ Daarop volgde begin van 1993 de 

ongebruikelijke stap van een speciale vergadering van de hervormde Generale Synode om 

met het hoofdbestuur van Gereformeerde Bond in gesprek te gaan. Zie ook mijn artikel 

‘Kerks, maar ook Kerkelijk’?369 

In de loop van de jaren werden de bezwaren tegen Samen op Weg steeds opgehangen 

aan vaste punten. Als een mantra werden ze herhaald (nu hoor je daar niemand meer 

over!). 

Het huwelijk moet in de kerkorde, Leuenberg – Later: de Augsburger confessie, andere 

relatievormen, plaats van doopleden in de kerk …

Als aan een bezwaar tegemoet was gekomen (bijv. de plaats van Leuenberg in art. I), werd 

overgeschakeld op een ander bezwaar.

Al in 1951 had de rechterflank van de Hervormde Kerk in Nederland grote moeite met de 

nieuwe kerkorde. Nooit is mij duidelijk geworden, waarom de pluraliteit van de De 

Hervormde Kerk in Nederland wel acceptabel was, die van de (latere) Protestantse Kerk in 

Nederland niet.

Geen federatie! Dit speelt heel lang door, juist ook bij de lutheranen zelf. Steeds is door 

de werkgroepleden duidelijk gesteld, dat deze weg (federatie) niet begaanbaar is en in de 

kaart speelt van de anti-lutherse geluiden. Het ordevoorstel, dat werd aanvaard, heeft veel 

kwaad bloed gezet in de rechterflank van de Hervormde Kerk in Nederland. Het was 

onverstandig om de discussie met een procedurele beslissing af te kappen. Veel beter 

was geweest (wat het hervormd moderamen voorstelde) de discussie te voeren en 

vervolgens tegen de amendementen te stemmen. Maar de gereformeerden waren dat 

hervormde gedoe meer dan zat (wat ik begrijp) en maakten er met de botte bijl een einde 

aan.

Waren amendementen en tegenvoorstellen die toch weer in de richting van de federatie 

gingen niet een stap terug achter het besluit om één kerkorde voor één verenigde kerk te 

ontwerpen? Verloor de synode, als zij hier op in zou gaan, niet elke bestuurlijke 

369 In: ‘Uw naam geeft eer’. Honderd jaar Geformeerde Bond 1906-2006, pp. 34-49.
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geloofwaardigheid in het proces? Het verzet tegen Samen op Weg als vereniging van 

kerken zit zelfs bij een lid van het Hervormde moderamen (Jan Hoek). Op blz. 40 het 

ordevoorstel van Jan van Pijkeren: de amendementen zijn verkapte tegenvoorstellen en 

vallen buiten het kader van de bespreking van het afgesproken onderwerp, namelijk de 

ontwerpkerkorde. Van Pijkeren had formeel en inhoudelijk volkomen gelijk, maar de Bond 

voelde zich nu geslachtofferd.

Door op de ingeslagen weg, met Evangelisch-Lutherse Kerk als volledige partner.

Emotionele discussie, tot tranen toe bewogen. H. Klink bedankt later voor de synode. Van 

Kooten werd hersteld hervormd.

De samenstellende delen van de nieuwe kerk liggen hierin vast. Tegelijk kunnen de 

plaatselijke gemeenten, als zij dat willen, zichzelf blijven. Dit was het hoofdcompromis 

om alle partijen tegemoet te komen. Op nationaal kerkniveau samen. Op plaatselijk 

gemeenteniveau kan men zelf kiezen: wil ik protestants worden of hervormd/

gereformeerd/luthers blijven.

Ik heb de stemverklaringen als een zeer droevig slot ervaren. Vrijwel allemaal negatief, 

vrijwel allemaal bonders. Met woorden van waardering voor de werkgroep, maar toch 

tegen. Toen we aan het slot Psalm 103 zongen, kon ik het bijna niet droog houden, zo 

diep had me dat alles geraakt. Onderweg naar huis zijn er ook in de auto een paar tranen 

gevloeid. Later sprak ik een GB-collega (vóórstemmer, want die waren er ook) die 

betreurde dat hij geen stemverklaring had gegeven. Ik begreep de lastige keuze van de 

bezwaarden370 wel: ze waren tegen Samen op Weg, niet zozeer tegen deze kerkorde. Door 

voor te stem men werd de suggestie gewekt, dat ze voor de vereniging waren (quod non). 

Maar ik vond het persoonlijk erg pijnlijk en vooral droevig.   

Hier gaat de kogel door de kerk. De nieuwe kerk komt er en deze komt er zoals hier wordt 

geschetst. Al het andere was min of meer gerommel in de marge.

Tekstbox 4.4. Reacties van herinneringsdragers op hittepunt 4.

4.5.2 Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten

De ‘Actie van Putten’ is een ankerplaats van protest tegen Samen op Weg. In Putten spraken 
1.600 ambtsdragers hun néé uit tegen de concept-kerkorde waarin ook de naam van de  
Verenigde Reformatorische Kerken in Nederland was opgenomen. Uit verontrusting over het 

370 Een deel van de Nederlandse Hervormde Kerk vond het het onbegrijpelijk dat de hervormde synode mede besloten 
had tot de Staat der Hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
terwijl uit een groot aantal hervormde gemeenten blijkens een gehouden raadpleging (1986)‘nee’ is gezegd tegen 
de voortgang van het proces. Deze groep wordt ook wel de ‘bezwaarden’ genoemd en hun invloed en stem is tot 
aan het eind van Samen op Weg aanwezig.
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 Samen-op-Weg-proces werd een comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk opge-
richt dat bestond uit vijftien hervormde predikanten. Dit comité is een ankerplaats met herin-
neringsdragers die een bezinning wilden op de terugkeer naar de grondslag van de kerk. 
In het rapport Op weg naar centrale huisvesting van 19 april 1996 werden gezamenlijke afspraken 
vastgelegd. Dit rapport vormt een herinneringsdocument waar een concrete nieuwe ankerplaats 
uit voortkwam, namelijk het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. 
De nieuwe kerkorde is een herinneringsdocument dat de basis vormt van een gezamenlijke kerk 
waarin de drie aparte kerken voortgezet worden. Drie stromen komen bij elkaar en gaan samen in 
één bedding verder. Het is een zeer belangrijk herinneringsdocument, omdat hierin beschreven 
stond dat de bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de Heilige Schrift, voorop-
gaat. Voor de gemeenschap met het voorgeslacht werd daarbij gewezen op drie geledingen:

- het credo voor de verbondenheid met de algemene christelijke kerk;
- de confessie uit de lutherse en calvinistische traditie; 
- de dienst van de dienaren des Woords.

4.5.3 Herinneringscultuur, veranderparadigma’s en werkingsmechanismen 

De uitspraken van de herinneringsdragers bevestigen dat er een ankering is in de geschriften. De 
werkgroep was zich ervan bewust dat de plaatsing van zowel de Konkordie van Leuenberg als de 
Dordtse Leerregels niet onomstreden zijn. Er zijn theologische geschilpunten in deze geschrif-
ten over de interpretatie van het heilig avondmaal, christologie en predestinatie en het strijdpunt 
spitste zich toe op de status van de Konkordie van Leuenberg in relatie tot de hervormde en 
gereformeerde geschiedenis.371 Er volgden dan ook amendementen van opponenten, waarin drie 
invalshoeken zichtbaar zijn:
- Geef de Konkordie een andere positie in de kerkorde.
- Geef de lutheranen een andere positie.
- Geef ons allemaal een andere positie door te kiezen voor een federatie en niet voor een fusie.

Er was een sterke emotionele onderstroom aanwezig die in eerste instantie niet zichtbaar is in 
de notulen, maar bij herlezing en met de reacties van de herinneringsdragers wel degelijk sterk 
aan de oppervlakte komt. Het woord ‘pijn’ komt veelvuldig voor en drukt iets uit van de moeite 

371 ‘Gewikt en gewogen’ (1997). In deze brochure (een uitgave van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de 
Nederlandse Hervormde Kerk), schrijft dr. ir. J. van der Graaf het volgende: “De gereformeerde en lutherse 
stromingen in de Reformatie hebben elk hun eigen confessionele ontwikkeling gekend. Binnen de lutherse traditie 
kregen de Augsburgse Confessie en de Grote en Kleine Catechismus van Luther confessioneel gezag. Binnen de 
gereformeerde traditie kregen uiteindelijk de Heidelbergse Catechismus en de Confessio Belgica, alsook de 
Catechismus van Genève hun plaats, met in Nederland ook de Dordtse Leerregels, ofwel de artikelen tegen de 
Remonstranten. Het gereformeerd protestantisme en het lutherse protestantisme ontwikkelden zich vaak ook in 
verschillende gebieden. In 1956 aanvaardde de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk een consensus met de 
Evangelisch Lutherse Kerk inzake het Heilig Avondmaal; een consensus, die ook door de Evangelisch Lutherse Kerk 
werd aanvaard.” Op 24 september 1971 werd dit ontwerp aangenomen en aan de afzonderlijke kerken in Europa 
voorgelegd. Na discussies in de afzonderlijke kerken werd op 15 maart 1973 de definitieve tekst van de konkordie 
vastgesteld. Op I oktober 1974 hadden 50 kerken in Europa hun instemming met de Leuenberger Konkordie 
betuigd. Het is van tweeën één: Leuenberg heeft een confessionele status. Dan ondergraaft zij de andere 
confessies. Of Leuenberg heeft géén confessionele status. Dan hoort dit geschrift niet in de grondslag thuis.
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van het Samen-op-Weg-proces. Er was ook sprake van toenemende onverschilligheid en irritatie 
over de vertraging, zoals de Actie van Putten. 
Dit zorgde ervoor dat de discussies er voor sommigen, en met name voor jongeren, niet zo toe 
deden. De jaren negentig kenmerkten zich door versnelling (ICT) en spirituele vernieuwing van 
new age. Jongeren verwachtten duidelijkheid van de kerken. Zij misten in de kerk veelal de spiri-
tualiteit en andere vormen van bezinning. Daarnaast ontstond er irritatie over de wijze waarop 
Samen op Weg vertraagde en verlamde in tegenstelling tot wat de tijd vroeg. Zo hield de Raad 
voor het Jeugdwerk een pleidooi voor de jongeren. De Raad probeerde uit te leggen dat twintig 
jaar voor mensen in de leeftijd van 15-35 jaar langer duren dan voor mensen in de leeftijd van 
60-80 jaar. Mensen van 55-plus die nog een traject van twintig jaar voor de boeg hebben, hebben 
het gevoel dat zij daaraan op hun gemak kunnen werken, in de wetenschap dat zij het grootste 
deel van hun werkzame leven hebben gehad. Maar mensen van 15 jaar oud, met een nog op te 
bouwen leven in de maatschappij, kunnen niet leven met een langdurige zaak in het vooruit-
zicht. Zij kunnen aan hun niet-kerkelijke partner of vriendenkring niet meer uitleggen waarom ze 
bij de kerk blijven, wat er zo aantrekkelijk is aan een kerk die – volgens de media – alleen maar 
ruzie maakt. De werkingsmechanismen worden beschreven:

“Gereformeerden hadden sterk het gevoel onder het hervormde juk door te moe-
ten en wel voor de zoveelste keer. Lutheranen koesterden angst voor die twee 
grote kerken die hun geliefde eigen tradities zouden ondersneeuwen. De her-
vormden vreesden op hun beurt, dat de twee andere partners in het Samen-op-
Weg-proces onvoldoende of zelfs totaal geen begrip hadden voor de complexiteit 
van hun in modaliteiten opgedeelde kerk.”372

“Lutherse vrees voor belijdenisdwang, gereformeerde afkeer van hervormd cen-
tralisme, gevarieerde vrees in hervormde kring, waarbij het verzet van de be-
zwaarden ter rechterzijde tegen een pluralistische kerk en de dringende vraag, 
bede zelfs, om een vaste waarborg voor het gereformeerde belijden een voortdu-
rend begeleidend verschijnsel was.”373 

Er was een waarneembare angst voor het verlies van a) de eigen traditie, wat zich uitte in onbe-
grip, vrees en afkeer; tegelijk vond er ook gesprek plaats over de interpretatie van de sacramen-
ten en de onderliggende teksten uit b) de Bijbel.

Ad a) Traditie 
Kenmerkend voor de identiteit van een kerkgemeenschap zijn de kerkorde en de organisatie van 
de kerkelijke arbeid. Die speelden dus ook een belangrijke rol in het Samen-op-Weg-proces. Er is 
bijvoorbeeld een verschil in organisatiestructuur tussen de Evangelisch-Lutherse Kerk enerzijds 
en de overige fusiepartners anderzijds. De Evangelisch-Lutherse organisatie kent slechts weinig 

372 Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op 29 november 1989 en 14 februari 1990 te Lunteren.

373 Ibid. 
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functionarissen en werkt met veel vrijwilligers. De getalsverhouding verschilde nogal met de an-
dere fusiepartners. Een fusie met ‘ongelijksoortige partners’ zoals de lutheranen, kon geen voort-
zetting zijn van de oorspronkelijke protestantse wortels, zo werd gezegd. De herinneringsmana-
gers gaven duidelijk aan waar Samen op Weg naartoe leidt, namelijk naar een fusie. Ze plaatsten 
piketpaaltjes: amendementen in het kerkordetraject die gaan over een federatieve opzet, zijn bui-
ten de orde. De Raad van Deputaten wilde elke schijn dat er iets van bovenaf zou worden opge-
legd of doorgedrukt, vermijden. Veel gereformeerden waren zeer teleurgesteld: was er nog wel 
sprake van de wil en bereidheid om te verenigen? Het was natuurlijk de vraag of hier niet net zo 
goed iets wordt ‘opgelegd’, namelijk vertraging. Er was sprake van een ‘verknoopte’ besluitvor-
ming, waar de ene beslissing of vertraging de andere opriep. Uiteindelijk kwam men in november 
1997 overeen uitvoering te willen geven aan de basisovereenkomst met betrekking tot de geïnte-
greerde arbeidsorganisatie. Dit vormde een mijlpaal en de herinneringsdragers merken op:

“In dergelijke “praktische” besluiten werd feitelijk de onomkeerbaarheid van het 
proces vastgelegd.”

“Hiermee is de eerste stap gezet tot een geïntegreerde arbeidsorganisatie.”

“Voor de vereniging al één arbeidsorganisatie.” 

Ad b) Bijbel
Er was discussie over de invulling van het avondmaal, doop en het huwelijk en de regels die 
hierover in de kerkorde moesten komen. Het was niet eenvoudig om vanuit de verschillende le-
zingen van de Bijbel te komen tot de precieze formulering. De een lichtte met teksten uit de 
Bijbel de ‘verbondsgedachte toe’, de ander legde de vinger bij teksten uit het Nieuwe Testament 
over ‘doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. De plek van ‘openbare 
belijdenis’ was niet bij alle drie de fusiepartners dezelfde. Er was ook veelvuldige discussie over 
de plaats van huwelijkssluiting in de kerkorde. De huwelijkssluiting is volgens de werkgroep 
Kerkorde een maatschappelijke aangelegenheid en geen kerkelijke verantwoordelijkheid. Over 
deze uitspraak werd door de drie fusiepartners verschillend gedacht. Dit ging diep, tot in de ve-
zels van de historie en religieuze overtuiging; het werkte splitsend. Een pijnpunt komt naar vo-
ren in de artikelen 3 en 4 van ordinantie 5 betreffende het inzegenen van huwelijken en de zege-
ning van andere levensverbintenissen.374 Door de herinneringsdragers wordt opgemerkt: 

“Ik vond dat te sterk aangezet. Het ging er niet om het huwelijk tot sacrament te 
verheffen. Wel om het als ‘instelling van Godswege’ een plek te geven. Ik vond 

374 In 1997 kwam de werkgroep met het voorstel in eerste lezing om in ordinantie 5 artikel 3 het inzegenen van het 
huwelijk en het zegenen van andere levensverbintenissen in een artikel op te nemen. In de triosynode werd een 
amendement ingediend en aanvaard om de term ‘inzegening van het huwelijk’ te wijzigen in ‘zegening van het 
huwelijk’, omdat uniforme terminologie gewenst is. Daarentegen werd er bij de vaststelling van de eerste lezing in 
de hervormde synode een motie aanvaard om twee gescheiden artikelen op te nemen over huwelijk en andere 
levensverbintenissen. In de raadpleging van de kerkenraden en classicale vergaderingen zien we deze beide lijnen 
terugkomen. De werkgroep werd zo voor de moeilijke opgave gesteld om in zorgvuldig luisteren en wegen recht te 
doen aan de bezwaren.
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het tactisch onverstandig een begrip uit de drie kerkordes (!) te elimineren om 
vooral maar ‘bij de tijd’ te zijn. Dat heeft de SoW-discussie bemoeilijkt, op een 
punt waar dat helemaal niet nodig was.”375

“Meerdere commissies buigen hun hoofd erover en in de media wordt het onder-
werp veelvuldig besproken. Het is een ‘schadethema’, misschien wel belangrijker 
dan de naam.”376

De herinneringculturen botsen. Dit komt het scherpst naar voren bij de herinneringsculturen 
van een ‘Woord voor de wereld’ en ‘het Woord bewaren’.

Figuur 4.12. Botsing herinneringsculturen. 

4.5.4 Voortgang Samen op Weg

In dit hittepunt over de totstandkoming van de kerkorde waren er (bijna) geen vragen die niet op 
een verschillende manier geïnterpreteerd werden. Zo had men het idee dat als men instemde 
met de concept-kerkorde men ook instemde met de fusie. De stemming leidde tot een verwar-
rende uitkomst. In de documenten die gaan over de consideraties is het buitengewoon lastig te 
interpreteren wat er staat, zoals onderstaande voorbeeld aangeeft:

“De classicale vergadering stelt dan ook voor te kiezen voor een federatie met de 
mogelijkheid van groei. Er zijn 27 stemmen voor en 14 tegen; van de 14 tegen-
stemmers is een deel tegen federatie omdat men voor fusie kiest, een ander deel 
is zowel tegen het geformuleerde federatievoorstel als tegen fusie; twee leden 
hebben zich van stemming onthouden, omdat zij zowel tegen fusie als tegen fe-
deratie zijn en ze door deelname aan de stemming niet een verkeerde indruk 
wilden wekken”377

375 Respondent 10 [v460).
376 Respondent 21.
377 Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde kerk en de 

Gereformeerde Kerken in Nederland op 27-29 oktober 1988 te Lunteren.
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Deze beschrijvingen leidden per definitie tot verwarring en verlamden de discussie. Het was 
onduidelijk wat er bedoeld werd en hoe dit zich precies verhield tot de vraag over de acceptatie 
van de concept-kerkorde. De ‘problemen’ verdwenen niet. De tegenstellingen, die in eerste in-
stantie buiten de discussie gehouden werden, kwamen terug. Het onderwerp huwelijk en zege-
ning of inzegening van andere levensverbintenissen komt tussen 1993 en 1997 geregeld op de 
agenda.378 De oproep weerklonk dat er rekening moest worden gehouden met de gevoelens van 
mensen. Daarmee werd, zoals een herinneringsdrager opmerkt, altijd bedoeld dat mensen van 
de rechtervleugel niet mee ‘wilden’, zoals onderstaande quote toelicht:

“Andere gevoelens dan gevoelens van mensen die niet mee wilden, werden niet 
echt besproken. Als de synode opgedeeld werd in groepjes en de verschillende 
stromingen door elkaar heen zaten en niet als machtsblok konden opereren, lukte 
dit wel. Op die momenten was er wel echt contact en lukte het om verschillen te 
overbruggen. In de grote groep van de synode met wel 200 mensen was dit niet 
mogelijk en ging vooral om ‘scoren voor de achterban’ en ‘in de krant komen’.”379

Conclusie hittepunt 4
De lutheranen brachten een eigen herinneringscultuur in, die gekenmerkt werd door de struc-
tuur van de kerk, voortbouwend op de traditie van Luther, waarbij het handelen in het licht van 
de tijd (de actualiteit) moet worden bezien. Zo is iedereen (hetero en homo) welkom, ‘zonder 
aanzien des persoons’. De regels en de orde van dienst zijn helder. Schrift en Tafel roepen op tot 
handelen in de samenleving als presentie van barmhartigheid en diaconaat. 

De jaren negentig kenmerkten zich door versnelling vanwege automatisering (ICT) en een spiri-
tuele vernieuwingsbeweging als new age. Jongeren verwachtten duidelijkheid van de kerken. Zij 

378 De zegening van een andere levensverbintenis.
 9. De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – beslissen dat ook een andere levensverbintenis als een verbond 

van liefde en trouw voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente kan worden gezegend.
 10. In geval van de zegening van een andere levensverbintenis zijn de leden 1 t/m 7van overeenkomstige art. van 

toepassing. In: Handeling van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 25 en 27 oktober 1990 en van de gezamenlijke 
vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 22-25 januari 1997 en op 13-15 
november 1997: In de hervormde synode, bij de behandeling van de ordinanties, heeft spr. eerder gepleit om het 
huwelijk duidelijk apart te stellen bij levensverbintenissen. Tevens heeft spr. een motie van ds. Luttikhuis 
ondersteund waarin de wenselijkheid werd uitgesproken dat een artikel over het huwelijk opnieuw werd overwogen, 
maar dat het SoW-proces daardoor niet vertraagd mocht worden. Deze motie is met grote meerderheid 
aangenomen. Spr. dient dit amendement toch opnieuw in, omdat hij meent dat het SoW-proces hierdoor niet 
vertraagd wordt. Een meerderheid van 42 classicale vergaderingen wil hetzelfde. Waarom zou de synode het beter 
willen weten en het huwelijk toch niet opnemen in de kerkorde? Een deskundige commissie kwam ook niet met een 
helder of eensluidend antwoord. Als het huwelijk in het licht van schepping en verbond wordt gezien, is het een 
teken van Gods zorg over ons bestaan, volgens de commissie. Het is een ordening van God met het oog op het 
leven. Die verkiezende God voorziet ook in de gave van het huwelijk. De hervormde commissie Kerkordelijke 
Aangelegenheden (KOA) is van oordeel dat niet voorbij gegaan kan worden aan de consideraties en pleit er ook 
voor om een artikel over het huwelijk op te nemen in de kerkorde. In Trouw vanmorgen stond: alles moet 
betamelijk en in goede orde geschieden. Spr. roept de synode op ook het huwelijk betamelijk en In goede orde te 
regelen. Andere levensverbintenissen kunnen in de ordinanties opgenomen worden.

379 Respondent 20. 
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misten in de kerk veelal de spiritualiteit en andere vormen van bezinning. Daarnaast ontstond er 
irritatie over de wijze waarop Samen op Weg vertraagde en verlamde in tegenstelling tot wat de 
versnelling in de tijd vroeg. Er is een botsing tussen herinneringsculturen, die het scherpst zicht-
baar is tussen de volgers van ‘een Woord voor de Wereld’ en de volgers van ‘het Woord bewaren’.

In deze periode zijn er drie veranderparadigma’s en bijbehorende werkingsmechanismen zichtbaar:

-  ‘Veranderen is niet beter’. Bijvoorbeeld zichtbaar in de uitspraak dat een fusie met ‘ongelijk-
soortige partners’ zoals de lutheranen, geen voortzetting kan zijn van de oorspronkelijke 
protestantse wortels.

-  ‘Veranderen is bijsturen’. Bijvoorbeeld zichtbaar in de manier waarop de werkgroep Kerkor-
de omgaat met het onderwerp huwelijk. De drie fusiepartners denken verschillend over deze 
uitspraak en er passeerden vele voorstellen om eruit te komen.

-  ‘Veranderen is terugkeren’. Bijvoorbeeld zichtbaar in een uitspraak over de formulering van 
de ordinantie over het huwelijk, waarvan wordt gezegd dat het een pijnpunt is voor de Gere-
formeerde Bond en later een breekpunt voor wat nu de Hersteld Hervormde Kerk heet.

4.6  Hittepunt 5: De naam en de Groep van Acht (1998-2003/2004)

1998 2004

De kerk wil de vragen zó ernstig nemen dat ze de 
belijdenisgeschriften niet zonder meer kan herhalen. Ze wil 
tegelijk het belijden zo serieus nemen dat ze niet eenvoudigweg 
alle vragen open kan laten. Juist door zich uit te spreken wil de 
kerk een richting wijzen, ieders zoektocht naar Jezus stimuleren 
en helpen bij de eigen geloofskeuze. (uit: Rapport 'Jezus Christus 
Onze Heer en Verlosser')

               Figuur 4.13. Impressie actualiteit periode 5 (1998-2004).

Tijd (actualiteit)
Internet verspreidde nieuws in een paar seconden wereldwijd en bracht het zo in recordtempo 
de huiskamer binnen. Kerkelijke gemeenten werden daar dagelijks mee geconfronteerd. 
In dit hittepunt staat het betreden van de ‘plek der moeite’ centraal: is het mogelijk om elkaar te 
vertrouwen en tot een besluit te komen? Dit staat enerzijds haaks op een tijd waarin internet een 
hoge vlucht neemt en 9/11 in de coulissen staat en de relevantie van de kerk in sneltreinvaart 
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afneemt, en anderzijds is het een voorbeeld van de noodzaak voor verandering en het besef van 
urgentie, want steeds minder mensen hechtten belang aan een binding met een kerkelijke con-
fessie of identiteit van een specifiek instituut. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig van de 
twintigste eeuw brak het internet internationaal door bij het grote publiek en daarmee groeide 
tevens het besef dat het internet ongekende commerciële mogelijkheden bood voor onderne-
mers en investeerders. In 1998 introduceerde het Amerikaanse Google Incorporated de nieuwe 
zoekmachine Google. Vanuit een blind vertrouwen op mogelijk succes in de toekomst investeer-
den handelaren massaal in aandelen van internetbedrijven die nog nooit winst hadden gemaakt. 
In 2000 leidde deze ongebreidelde handel in aandelen van internetbedrijven, die plaatsvond in 
de periode tussen 1995 en 2001, tot het instorten van de aandelenkoersen van beursgenoteerde 
internetbedrijven. Het nieuwe millennium startte rustig, maar in mei 2000 werd Nederland op-
geschrikt door de vuurwerkramp in Enschede en in de nieuwjaarsnacht van 2000 naar 2001 door 
de brand in café het Hemeltje in Volendam. Beide rampen leidden tot een nieuw gevoel van 
verbondenheid en zorgden voor collectieve rouwverwerking. Op 11 september 2001 werden de 
Verenigde Staten van Amerika getroffen door een terroristische aanval van de islamitische ter-
reurbeweging Al Qaida. Op 1 januari 2002 werd in elf Europese landen waaronder Nederland de 
nieuwe Europese munteenheid euro ingevoerd. De dag dat de Protestantse Kerk in Nederland 
ontstond (12 december 2003) was niet lang na de moord op Pim Fortuyn en een jaar voor de 
moord op Theo van Gogh. Het lijkt erop dat zich op het gebied van religie in Nederland, maar 
ook in andere westerse samenlevingen, tegelijkertijd meerdere tendensen voordeden. Nieuwe 
vormen van devotie doken op, en mensen leken moeilijk te kunnen leven in een wereld waar 
niets heilig was en er geen hogere waarde bestond dan de individuele voorkeuren van marktpar-
tijen. De geïnstitutionaliseerde kerken verloren terrein.380

Dit hittepunt speelt zich dus af in een tijd die zich laat karakteriseren door:
- ongekende mogelijkheden door internet; 
- angst voor terrorisme en onverdraagzaamheid; 
- een zoektocht naar meer dan materie.

4.6.1 Herinneringsdragers 

Soms kan een kleine verandering of ingreep een grote ontwikkeling tot stand brengen. Een zo op het 
oog ‘klein’ punt als de naam van de nieuwe verenigde kerk bleek een ‘groot’ en ingewikkeld punt. De 
naam van de verenigde kerk bleef een hoofdpijndossier. Pas in 2002 werd op basis van een notitie 
van het triomoderamen als naam voor de toekomstige verenigde kerk ‘Protestantse Kerk in Neder-
land’ gekozen. Op 21 november 1998 werd er een speciale vergadering over de naam gehouden. 
Door alle drie de kerken werd een speech gehouden, die hieronder verkort is weergegeven:

Speech hervormden 
“Hervormd is de brede kerk, met vaak een historisch eeuwenoud gebouw, een 
begrip ook in een seculariserende samenleving en herkenbaar voor een brede, 
vaak niet meelevende rand. U stuit op een hervormd gevoel. Dus deels irrationeel. 

380 Ter Borg, M., et al (2008, p. 64).
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Het is de accolade om het geheel van rand en kern, rekkelijken en preciezen. Wij, 
hervormden, kozen voor u, maar niet tegen delen van onszelf. Hoor ons, voel ons 
aan. In onze beleving is dat echt niet onder het juk doorgaan. Dat het zo wel erva-
ren wordt, hebben wij begrepen. En dat geeft u ergernis en ook verzet. Als we be-
grip bij u kunnen wekken door dit te erkennen en niet te verzwijgen, voelen we ons 
gelukkig. We zeggen: Laten we de gedachte aan het juk van ons werpen. Nog-
maals: hoor ons en voel ons in onze breedte aan. Dat is samenkomen en samen-
gaan met een bonte hervormde schare, die met u uit de Hervorming voortkomt 
en Kerk der Hervorming wil heten.”

Speech gereformeerden
“Onze drie kerken zijn samen op weg. We hebben al jarenlang een weg afgelegd, 
een weg van vallen en opstaan, maar een weg die wij wilden. En het gaat vandaag 
niet alleen om de uitkomst, maar ook om de weg waarlangs wij die uitkomst be-
reiken. Het gaat om de wijze waarop wij spreken met elkaar, of daarin doorklinkt 
wat ons beweegt en of wij begrip kunnen tonen voor elkaar . Dat wij vandaag 
opnieuw over de naam van onze verenigde kerk spreken, is een gevolg van het 
besluit van de hervormde synode van maart. Want wij hadden gezamenlijk een 
naam bepaald. Op de triosynode in november 1997 stelden wij uiteindelijk de 
naam vast, met meerderheid van alle drie de synoden. Er waren toen in totaal 25 
tegenstemmers. In maart jongstleden bent u, leden van de hervormde synode, in 
meerderheid van gedachten veranderd toen u onder elkaar was. Een andere 
naam werd vastgesteld. En dat heeft ons geërgerd, boos gemaakt en bij ons de 
vraag doen rijzen: wat betekende uw meerderheid toen wij samen waren? Want 
al waren wij in ons verleden veel meer een eenvormige kerk dan tegenwoordig, 
meningsverschillen zijn er altijd geweest en ze zijn er nog. Gereformeerden strij-
den dan over de zaak waar het om gaat, houden geen monologen tegen elkaar, 
maar bestoken elkaar met argumenten, worstelen met ekaar om de waarheid. Dit 
vindt plaats vanuit het gevoel dat we er samen uit moeten komen. En als er dan 
een uitkomst is, een besluit, dan staan we daar samen voor.” 

Speech lutheranen
“Het Samen-op-Weg-gebeuren staat of valt met het emotioneel-culturele proces. 
In de discussie maken we mee wat we al eerder hebben meegemaakt, en ook in 
kleine kring, als we over de naam spreken, omdat in elke naam die op tafel komt 
elementen zitten waarvan we denken: er zit iets in. Eigenlijk is onze enige naam 
‘christelijk’. Daar voelen we ons helemaal bij thuis, dat zegt wie we zijn. Maar 
gezien de situatie waarin we verkeren in onze verdeelde kerk, moet je iets meer 
zeggen, moet je definiëren in welke traditie je staat, van welke lijn je komt in de 
geschiedenis, hoe je je verbonden voelt met je voorgeslacht, en hoe je op be-
paalde punten ook anders bent dan kerken waar een andere lijn getrokken wordt, 
een andere traditie heerst... Maar besloten is besloten en daar houd je je aan, ook 
als je er zelf moeite mee hebt.”
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Het lukte niet om er samen uit te komen, er ontstond een grote impasse, en er werd een Groep 
van Acht samengesteld met verschillende achtergronden, die een gezamenlijke vergadering 
moesten voorbereiden. De doelstelling van deze Groep van Acht (‘Hoe verder met Samen op 
Weg?’)381 was om de impasse te doorbreken en om het onderling vertrouwen te voeden en zich 
in te zetten voor goede verhoudingen en om dan aan het einde van het kerkordetraject terug te 
komen op het geven van de naam. De Groep van Acht stelde een aantal vragen tijdens een spe-
ciaal daarvoor belegde synodevergadering:
-  Het meedragen van pijn aan het proces van Samen op Weg. Herkent u dit? Waar zit voor u 

de pijn?
-  De vereniging als groeimodel. Bent u het ermee eens dat voor vergroting van het draagvlak 

ook bovenplaatselijke federatieve elementen binnen de vereniging worden aangebracht?
-  De moderamina kiezen met de werkgroep voor de route van het kerkordetraject. Deelt u 

deze mening?
- Een voorstel inzake de naamgeving. Kunt u zich hierin vinden?
-  Hoe waardeert u de visie van de moderamina om de verscheidenheid gestalte te geven in 

ringverbanden en de classicale vergadering te behouden als ontmoetingsplaats van al de 
gemeenten? 

Herinneringsdragers reageren op de impasse en het vastlopen van Samen op Weg, en de aanpak 
van de Groep van Acht.

Wij, hervormden, kozen voor u, maar niet tegen delen van onszelf. Hoor ons, voel ons 

aan. Deze zin is blijven hangen! Heeft in de discussies wel een rol gespeeld.

Cultuurverschil. Gereformeerde Kerken in Nederland (meervoud) hielden zich na een 

synodebesluit aan de afspraak. Het was de gewoonte om twee keer te stemmen over een 

besluit. Bij de eerste stemming hoorde het gevecht over de amendementen. Bij de tweede 

stemming ging het over de eenparigheid: was je, ondanks het feit dat jij jouw 

amendement verworpen zag, bereid het besluit toch voor je rekening te nemen? Je moest 

dan wel heel zware argumenten hebben om dán nog tegen het hele besluit te stemmen. 

Bij de hervormden was de cultuur anders: de naam was enkelvoud (Hervormde Kerk) 

maar de praktijk was meervoudig; als de synode gesproken had kun je rustig verder gaan 

met het verdedigen van je eigen positie.

Het toenmalige hervormde moderamen heeft geen stand weten te houden tegen de 

onterechte druk uit de eigen synode en claimde begrip van de andere partners: neem ons 

zoals we zijn – zonder de andere partners te nemen zoals zij waren. Daarmee werd de 

impasse naar de triosynode verlegd.

381 De Groep van Acht: J.W. Doff, K. van der Horst, J. de Jager-van der Kam, B. Plaisier, A. Romein, J. Sick-Vernhout,  
K. Wigboldus, B. Wallet.
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Cruciaal in het hele proces is het verschil tussen een meer zakelijke gereformeerde cultuur 

en een meer op consensus gerichte hervormde cultuur. Hier is te weinig mee gedaan om 

verschillen bespreekbaar te maken.

Voor een deel van de bezwaarden maakte het niet uit hoeveel concessies er werden 

gedaan.

Maar voor een flinke groep hebben de pogingen om veiligheid en ruimte te creëren wel 

degelijk geholpen om over de drempel te komen.

Goede aanpak.

Ik heb niet vaak met zo’n fijne groep gewerkt.

Voor mijn besef voltrok de eigenlijke worsteling zich op de deelsynodes en naar mijn 

mening vooral op de Hervormde Synode. De weerstand was in de Hervormde Kerk zeer 

stevig georganiseerd door de Gereformeerde Bond en later door organisaties als Het 

Gekrookte Riet en het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. Daar ligt 

naar mijn idee vooral de verklaring waarom het maar duurde en duurde… en bijna nog 

mislukte… lk herinner me (soms nachtelijke) gesprekken met voormannen uit deze 

bewegingen en de emotionaliteit in het proberen te overtuigen van elkaar. 

Tekstbox 4.5. Reacties van herinneringsdragers op hittepunt 5.

4.6.2 Ankerplaatsen en herinneringsdocumenten

De Belijdenis van Belhar is een ankerplaats en herinneringsdocument over de afwijzing van de 
apartheid. De status van de Belhar Belijdenis is een punt van gesprek bij het ontwerp van de 
nieuwe kerkorde. Na de afschaffing van de apartheid ontstond er een streven om de kerken van 
gereformeerde herkomst te laten samengaan in de Verenigende Gereformeerde Kerk (Uniting 
Reformed Church of South Africa). Dit zou starten met de Nederduits Gereformeerde Sending-
kerk en de Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika.382 
De nota Op weg naar evenwicht is een ankerplaats voor de onderbouwing van de bestaansreden 
van de arbeidsorganisatie. In deze nota stelt de commissie-Van Dijk dat de bestaansreden van 
de arbeidsorganisatie afgeleid is van de verantwoordelijkheid van de kerk voor haar roeping.
Het rapport Jezus Christus, Onze Heer en Verlosser is een herinneringsdocument waarin eensge-
zind de belangrijkste theologische noties over verzoening besproken en aanvaard zijn door alle 
drie de fusiepartners. 
Het rapport Om de heelheid en de eenheid is een herinneringsdocument dat de regels over uit-
treden en goederen beschrijft.
Het rapport Kerken en Kerkverband is een herinneringsdocument dat het recht van uittreden van 
gereformeerde kerken in de verenigde kerk regelde. 

382 In 1994 werd de Belhar belijdenis aanvaard door de Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider Afrika, als een van 
haar confessies naast de drie formulieren van enigheid.
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4.6.3 Herinneringscultuur, veranderparadigma’s en werkingsmechanismen 

De verschillende herinneringsculturen kwamen op scherp te staan. Dit werd met name zichtbaar 
in het geven van de naam aan de nieuwe gezamenlijke kerk. Het ging om de herinneringscultuur 
die gegroeid is in een bepaalde traditie, om gedrag en omgaan met de regels. Een deel van de 
hervormden bleef het moeilijk vinden om volmondig mee te gaan in Samen op Weg. De vraag 
om in de concept-kerkorde en de ordinanties meer ruimte te creëren ‘om eigen vormen van 
kerkelijk leven’ voort te zetten binnen het gezamenlijk kerk-zijn, bleef bestaan. Tegelijkertijd ken-
merkte deze periode zich door een gevoel van erop of eronder. Als het ene ‘probleem’ was opge-
lost, kondigde een ander zich alweer aan, zoals een herinneringsdrager verwoordt: 

“Ik zou een pauze willen hebben in het gepieker over hoe het verder moet met 
Samen op Weg voordat we samen weg zijn. Ik zou midden in de nacht wakkerge-
maakt willen worden om te horen dat ik rustig slapen kan. Gedachten zijn als 
apen in een boom. Wanneer je ze er aan de ene kant uitsmijt, springen ze er aan 
de andere kant weer in.”383

Aan de ene kant was er het zoeken om er samen uit te komen, aan de andere kant het ongemak 
over de vertraging en verlamming van Samen op Weg. Wat betekenden waarheid, eenheid en 
verzoening eigenlijk precies in relatie tot Samen op Weg (a)? Werden deze woorden, ontleend 
aan de Bijbel (b), niet door elke modaliteit verschillend uitgelegd en met emotie omkleed, waar-
door het onmogelijk werd erover te discussiëren zonder dat je op ‘tenen’ of nog erger, op ‘har-
ten’ trapt? Er ontstond een ‘vervuiling’ van de onderlinge samenwerking. 

Ad a) Traditie
Wie ben ik eigenlijk? Die vraag behoort tot het wezen van het mens-zijn en keert steeds terug. 
Deze vraag geldt niet alleen voor de enkeling, maar ook de gemeenschap van de kerk. Wat is de 
identiteit van de toekomstige verenigde kerk? Die vraag werd in Samen op Weg op verschillende 
manieren gesteld. De zin van de lange weg die men met elkaar is gegaan, lag niet alleen in het 
doel, maar evenzeer in het proces zelf. Juist in dit proces ontdekte men hoe door een geschiede-
nis van gescheidenheid eigen tradities zijn gevormd die niet meer weg te denken zijn. De ver-
schillen uitten zich ook in het al dan niet eens zijn met de ordinanties van de kerkorde.

Ad b) Bijbel 384

Centraal staan de verschillende interpretatie van Bijbelteksten en de wijze van lezen. Hierachter 
liggen groepsgeschiedenis, kerkgeschiedenis, verschillende mensbeelden en wereldbeelden die 
het handelen en het herinneren bepalen. Zo was er een studiedag over het begrip verzoening 

383 Respondent 21.
384 De Bijbel taal en teken in de tijd (november 1998). 
 Deze studie verschijnt op verzoek van de synoden van de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerken en 

de Nederlandse Hervormde Kerk. In de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie, waarin leden van de genoemde 
kerken in SoW-verband samenwerken, is een en ander voorbereid en uitvoerig besproken. Het resultaat wordt 
aangereikt om samen verder te komen op de moeilijke maar boeiende en inspirerende weg van het vertalen, lezen 
en verstaan van de Bijbel.
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waarop zichtbaar werd dat deze opvattingen consequenties hebben voor het doen en laten.385 Op 
deze dag werden vanuit verschillende tradities getuigenissen gegeven over de betekenis van 
verzoening. Hierin ligt ‘bewoonde herinnering’ opgeslagen. Om hier meer ‘herkenning’ bij te 
krijgen, zijn in het onderstaande tabel de stemmen die klonken ontleed in uitingsvorm, emotie 
en werking.386

 . . . In het eerste hoofdstuk wordt de huidige situatie – in grote lijnen – getekend met behulp van een ‘kleine 
tijdspiegel’. Een paar voorbeelden maken de kwestie, die zo indringend aan de orde is, herkenbaar. Vervolgens 
geven we ons rekenschap van de traditie waarin wij staan. In de kerken hier te lande is de zaak die ons bezig houdt 
eerder onderwerp van bezinning geweest. Als blijk van respect en verbondenheid staan we stil bij de synodale 
geschriften Klare wijn (1966/1967, van Hervormde zijde (De grondgedachte van van dit rapport is het reformatori-
sche inzicht dat de bijbel zijn eigen gezag meebrengt. Met andere, latijnse woorden: Sacra Scriptura sui ipsius 
interpres (de heilige Schrift is haar eigen vertolkster) en God met ons (1979-1980, van Gereformeerde zijde de kern 
van dit rapport is de uitspraak dat de ware aard van het Schriftgezag zich ontvouwt, wanneer men - zittend aan de 
voeten van Christus -’horend leest’. Zo ontstaat een weg voor de Geest van Christus en voor het gezag van Zijn 
Woord. De waarheid van God is altijd verweven met de inzet van mensen- relationeel).

 . . . Ook de oecumene vraagt onze aandacht. In de kring van de Wereldraad van Kerken speelt de zaak van het 
Schriftgezag een voorname rol. Het overvloedige materiaal dat ons van dichtbij en verder weg wordt aangereikt, dringt 
ons tot oriëntatie op het brede veld van Bijbel, traditie en kerk. De wijze van verstaan wordt mede bepaald door de 
traditie waarin men staat en gaat. De verhouding tussen ‘Schrift’ en ‘Traditie’ werd een dringende kwestie. In Montreal 
(1963) aanvaardde men een nieuw rapport: Schrift, Traditie en tradities. Het verschil tussen Traditie (hoofdletter) en 
traditie(s) (kleine letter) verwijst naar het ene Evangelie dat ons is overgeleverd (Traditie); dit is op verschillende 
wijzen, in velerlei kerken ontvangen en doorgegeven. Met andere woorden: de Traditie komt tot ons in de vorm van 
onze confessionele tradities... Het gaat in de traditie van de kerk – in het bijzonder die van de Reformatie – in de leer 
van de heilige Schrift, dus om het volgende. De heilige Schrift is Woord van God, dat geloofd en geleefd, ter harte en 
ter hand genomen wil worden. Ieder weldenkend mens stuit dan onvermijdelijk op de vraag, die de eeuwen door 
gespeeld heeft: hoe verhouden zich in de ene Bijbel Woord van God en woord(en) van mensen? Daarmee is een serie 
vragen verbonden: hoe verhouden zich Openbaring en Schrift, goddelijke en menselijke werkelijkheid? De eerste is 
absoluut (eeuwig, altijd geldig, zonder tekort of gebrek), de tweede is relatief (tijdgebonden, historisch en als zodanig 
vol menselijke gebreken). De kerk belijdt en gelooft dat de eeuwige God zichzelf en zijn bedoelingen heeft uitgespro-
ken in menselijke – dat is: tijdelijke, historische, betrekkelijke – vormen. Dit vragencomplex is eigen aan de Bijbel. De 
eeuwen door zijn dan ook verschillende antwoorden aangereikt om deze kwestie te verhelderen.

 . . . In de Oude Kerk werd de uitleg van de Bijbel vooral bepaald door de allegorese. Met andere woorden: in de tekst 
schuilt een diepere waarheid dan de uiterlijke en letterlijke.

 . . . Hoe leert de lezer hier en nu de teksten, daar en toen ontstaan, verstaan? Deze omgang betekent een 
bijzondere vorm van communicatie, anders dan via het gesproken woord. Tussen schrijver en lezer ligt een afstand 
in tijd, plaats, omstandigheden, enzovoort. Deze veelheid van factoren is van wezenlijk belang voor het verstaan. 
Boeiend in dit verband zijn de overwegingen van de filosoof Paul Ricoeur, die het verschil tussen het gesproken 
woord en de geschreven tekst samenvat in een drietal punten: 

 1) de relatie tussen het bericht en de spreker verandert; de spreker verdwijnt, zodat er geen dialogische situatie meer is; 
 2) de relatie tussen het bericht en de luisteraar verandert; in de spreek-situatie wordt de ander in de tweede 

persoon aangesproken; de geschreven taaluiting schept een publiek dat zich uitstrekt tot ieder die lezen kan; de 
tekst staat open voor een onbepaald aantal lezers en daarom voor een onbepaald aantal interpretaties;

 3) een referentie of verwijzing verdwijnt; gebaren, intonaties, het aanzien van elkaar en andere belangrijke middelen 
van contact zijn niet meer aanwezig; de afstand is in velerlei opzicht groot. 

 . . . De volgende leeswijzen zijn te onderscheiden: Orthodox-dogmatische leeswijze, Historisch-kritische leeswijze, 
Feministische leeswijze, Leeswijze(n) in het spoor van de ‘Amsterdamse traditie, Leeswijze van de armen, 
structuur-analytische benadering, materialistische exegese, leeswijze volgens Eugen Drewermann.

 In: Handeling van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en 
de Gereformeerde Kerken in Nederland op 25 en 27 oktober 1998 en van de gezamenlijke vergadering van de 
(generale) synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 12/13/14 november 1998.

385 Triosynode vergadering 12-14 februari 1998.
386 De citaten zijn terug te vinden in de notulen van de Triosynode vergadering 12-14 februari 1998.
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Verzoening

Wat staat centraal Uitingsvorm Emotie Werking 

Verzoening is de genade 
die is geschonken in het 
lichaam en bloed van 
Jezus Christus. Het gaat 
om de viering van Zijn 
aanwezigheid te midden 
van de mensen. 

De verzoening in het 
sacrament wordt 
aangeboden.

Blij. Kwetsbare opstelling: je zult je 
kwetsbaar moeten opstellen, zonder 
enig vertoon van macht, want anders 
kom je nooit tot enige verzoening.

Externe oriëntatie: openstaan voor de 
wereld. 

Verzoening is allereerst de 
verhouding tot God.
Persoonlijke bekering en 
getuigen staan centraal.

Via het woord en 
gebed: ‘Indien U er 
werkelijk bent, laat 
mij dan toch zien wat 
de waarheid is. Dan 
zal ik ervan getuigen.’

Verlangen, 
verdriet, 
verwonde-
ring.

Overgave, vergeving en onthechting 
van medemensen: ‘Heere, als ik 
sterven moet, laat mij dan in Uw 
handen sterven!’ Hij zag daarna zijn 
zondeschuld niet meer. In diepe 
verwondering riep hij uit: ‘Mijn Heere, 
mijn God.’ Meteen hoorde hij in de 
hemel juichen. Hij wilde direct wel 
naar de hemel gaan om bij zijn God 
te zijn…

Interne oriëntatie: persoonlijke 
bekering.

De erkenning dat hij een 
mens is die schuldig is.
Persoonlijk geloof.

Het geloof in Jezus 
Christus die de 
schuld op zich heeft 
genomen, omdat de 
mensen die 
tekortkomingen, die 
schuld dagelijks 
vermeerderen.

Bedroefd 
en blij. 

Acceptatie: omdat hij weet dat hij niet 
alles hoeft te herstellen. Wil dat ook 
zeggen dat je dit niet poogt, als je uit 
die verzoening, uit die gedragen 
schuld door Christus leeft? Jazeker, 
maar er zijn momenten en gebeurte-
nissen die niet herstelbaar zijn.

Interne oriëntatie: persoonlijke 
bekering.

Verzoening is het geheim 
dat uiteindelijk mijn leven 
draagt.

Een geheim, niet in 
die zin dat hij daar 
mistig of geheimzin-
nig over doet, maar in 
de zin dat het geen 
rekensommetje is, 
geen reclame op het 
station.

Blij en 
beducht.

Zoeken: hij ervaart het als een 
moeilijkheid dat woorden over de 
verzoening zomaar uitgesleten raken 
en als clichés overkomen. Dichters 
moeten misschien wel te hulp komen 
en een nieuw taalveld scheppen.

Externe oriëntatie: openstaan voor de 
wereld. 

Verzoening is tot je 
bestemming komen. 

Het is bijna wetmatig 
dat mensen die alleen 
maar goed doen, niet 
worden getolereerd. 
Mensen noemen zich 
kerk. Mensen zeggen 
dat ze van de Heer 
zijn. Mensen zijn 
verzoend met God.

Bereidheid 
en heilige 
veront-
waar-
diging.

Navolging: dit betekent dat die 
verzoening van de mensen af te lezen 
zou moeten zijn. Verzoenen, heel 
maken, present zijn waar gebroken-
heid heerst, dat zou toch het vlees en 
bloed van de mens moeten zijn, al 
kostte dat hem de kop?

Externe oriëntatie: openstaan voor de 
wereld. 

Tabel 4.2. Interpretatie van citaten en herinneringscultuur.
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In grote lijnen is er in deze tabel een verschil te zien tussen intern en extern gericht zijn. Extern 
staat voor openstaan voor de tijd, zoals willen ingaan op ontstane ontwikkelingen in de weten-
schap en de vragen in de maatschappij. Intern staat voor een interne oriëntatie die zich richt op 
persoonlijke bekering, overgedragen regels, de vorm, geschriften. 
Aan de ene kant staat gedrag als overgave en acceptatie van schuld, aan de andere kant staat 
zoeken naar woorden en present willen zijn in de wereld. Zo leidt de opvatting dat verzoening in 
eerste instantie gegrond is in de interne blik, het eigen geweten, gebaseerd op een autonome 
bron buiten jezelf (God, Christus), zo zelfs dat men bereid is elkaar en de rest van de wereld te 
bestrijden387, tot onthechting van de ander, omdat men God meer moet volgen dan mensen. 
Herinneren staat voor de manier waarop het verleden en geloofsdogma’s zijn gedefinieerd en 
herdacht (bevinding-traditie en de Bijbel is bron van waarheid, oproep tot persoonlijke bekering). 

Op basis van de citaten van de herinneringsdragers worden vier mantra’s zichtbaar die de herin-
neringsculturen typeren en die de handelingspraktijk vormgeven:

Figuur 4.14. De vier herinneringsculturen.

Toelichting

Een Woord voor de Wereld 
Deze herinneringscultuur wordt gekenmerkt door de verantwoordelijkheid om verstaanbaar in 
deze wereld een getuigenis te geven van de ‘hoop die leeft’. Dit sluit aan bij de tijd van verande-
ring; toenemende welvaart en een toenemend kennisniveau, politiek bewustzijn en een progres-
sief klimaat zijn ingrediënten voor verandering. De actualiteit versterkt een ‘Woord voor de We-
reld’. Deze verantwoordelijkheid vraagt om handelen, navolging. De Bijbel is bron van diaconaal 
en missonair handelen. De traditie is ondergeschikt aan de tijd. De relevantie van de kerk is ge-
legen in het geven van antwoorden op nieuwe vragen, elke tijd kent nieuwe uitdagingen. De 
structuur van de kerk staat niet vast, maar is ondergeschikt aan de vragen van de tijd. Dat bete-
kent dat organiseerroutines zoals afvaardiging via ambten en de inrichting van het instituut on-
der invloed van de tijd andere vormen aannemen. 

387 Ryrie, A. (2017, p. 16).
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Wie zijn de herinneringsdragers?
De Achttien, de voorhoede zichtbaar in uitspraken op bijvoorbeeld het congres in 1962, werk-
groep Toekomstige Vormgeving en de jongeren bij de start van Samen op Weg, deel van de ge-
reformeerde kerken en deel hervormde kerk vertegenwoordigen deze herinneringscultuur. 

Een Woord van persoonlijk geloof
Deze herinneringscultuur wordt gekenmerkt door de de persoonlijke oproep om te komen tot 
overgave en bekering op basis van de Bijbel (‘van kaft tot kaft’, met een marge voor interpretatie) 
en belijdenis der vaderen. De tijd is ondergeschikt, maar niet onbelangrijk: ‘wel in de wereld, 
maar niet van de wereld’. De structuur van de kerk staat niet helemaal vast, maar moet wel geënt 
zijn op bronnen van belijden. Organiseerroutines zoals afvaardiging via ambten, de inrichting 
van het instituut kunnen niet zomaar veranderd worden.

Wie zijn de herinneringsdragers?
De middenorthodoxie in de hervormde kerk, deel Gereformeerde Bond en deel gereformeerde 
kerken vertegenwoordigen deze herinneringscultuur.

Het Woord bewaren
Deze herinneringscultuur wordt gekenmerkt door herinneren en vasthouden, de tijd is onbe-
langrijk. De waarheid, het zoeken naar waarheid op basis van de traditie staat voorop. De waar-
heid komt tot ons in de Bijbel (‘van kaft tot kaft’) door de stem van God, onnavolgbaar en on-
controleerbaar. De structuur van de kerk staat vast volgens de overgeleverde tradities. Het gaat 
niet om handelen, maar om herinneren van wat ‘de vaderen zeiden’. Niet extern gericht, maar 
intern gericht op persoonlijke bekering en je niet aanpassen aan de tijd (de actualiteit), geen 
wereldgelijkvormigheid. 

Wie zijn de herinneringsdragers?
Een deel van de Gereformeerde Bond, confessionelen, volgers van het Comité tot Behoud van 
de Hervormde Kerk en Het Gekrookte Riet vertegenwoordigen deze herinneringscultuur.

Het Woord in orde
Deze herinneringscultuur wordt gekenmerkt door het belang van een collectieve rituele dimen-
sie. Er is in de liturgische traditie zoveel dat steun biedt, dat dit niet losgelaten kan worden. De 
Bijbel is een bron van verhalen die ons voorbeelden geven van het goede leven. Schrift en Tafel 
roepen op tot handelen in de samenleving als presentie van barmhartigheid en diaconaat. De 
structuur van de kerk bouwt voort op de traditie, maar het handelen in die structuur moet in het 
licht van de tijd worden veranderd. Iedereen is welkom, maar de regels en de orde van dienst zijn 
helder. 

Wie zijn de herinneringsdragers?
De lutheranen en een deel van de hervormde kerk vertegenwoordigen deze herinneringscultuur.
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4.6.4 Voortgang Samen op Weg

Het geven van een naam stond symbool voor de tegengestelde belangen van de herinnerings-
managers van de moderamina, Raad van Deputaten, en lutherse, gereformeerde en hervormde 
synodes. De tegenstelling werd onder andere doorbroken door de wijze waarop de Groep van 
Acht te werk ging. Zij stelden gemêleerde groepen samen en door zelf een voorbeeldverhaal te 
vertellen, schiepen zij een andere ruimte. Men kon niet vluchten in voorbereide statements, maar 
ging in gesprek over wat pijn veroorzaakt en wat de scenario’s zijn voor de toekomst. Dit maak-
te echt contact mogelijk en schiep ruimte voor voortgaande gesprekken met de bezwaarden. De 
Groep van Acht slaagde erin om de interactie op gang te brengen en het lukte om weer vertrou-
wen in elkaar te krijgen, hoewel de kwestie van de naamgeving werd geparkeerd. Men zette alles 
op alles om te zorgen dat het ging lukken. Er werd terugverwezen naar het begin van Samen op 
Weg:

“Dat wat begon als een missionaire beweging leek te verzanden in kerkorde regels 
en discussies over waarborgen. Dit kan en mag zo niet veel langer doorgaan.”388

388 Deze woorden zijn uitgesproken door dr. B. Plaisier op 18 april 2002; hierna volgt de aankondiging van de slotfase: 
“Het triomoderamen heeft om een aantal redenen voor dit geconcentreerde traject gekozen.

 1. De eerste reden noemde ik u reeds: de kerken dreigen door het lange proces in een SoW-eilandenrijk uiteen te 
vallen. De spankracht van de gefedereerde gemeenten heeft zijn grens bereikt.

 2. Vooral de laatste tien jaren zijn wij als SoW-kerken te veel en te eenzijdig bezig geweest met onszelf en met 
kerkstructuren. Dat wat begon als een missionaire beweging leek te verzanden in kerkorderegels en discussies over 
waarborgen. In een tijd waarin de Nederlandse samenleving in een sneltreinvaart seculariseert en de behoefte aan 
de bevrijdende kracht van het evangelie en aan een richtinggevend geluid van de kerk toeneemt, lijken wij elkaar in 
gijzeling te houden met binnenkerkelijke problematieken. Dit kan en mag zo niet veel langer doorgaan.

 3. Door de lange weg en het onduidelijke traject wordt het vertrouwen in het goede einde van het verenigingsproces 
steeds minder. Ook groeit de verwarring. Omdat we niemand uit onze kerken willen verliezen worden er steeds 
voorstellen gedaan om scheuringen te voorkomen.In de intentie verschillen we niet van elkaar: we willen geen 
breuken. In de uitwerking echter wel. Vaak werden er oude – reeds afgewezen – voorstellen in een nieuw jasje op 
tafel gelegd. Soms werd geroepen dat het te snel ging en dat er een tijd van stilstand nodig was. Opvallend is, dat 
er vaak alleen gesproken wordt over mogelijke scheuringen. Alsof de afgelopen 40 jaar niet gekenmerkt zijn door 
langdurig werken aan eenheid. Daarom is er ook alles aan gedaan om iedereen een veilige en gewaarborgde plaats 
te geven in de verenigde kerk. Genoemde zorg leidt echter soms tot modellen waarin de eenheid openlijk wordt 
opgegeven. Zoals in het allernieuwste plan waarin n.b. een opdeling van de hervormde kerk gezien wordt als 
middel om scheuringen te voorkomen. Dit is een onbegaanbare weg. Daarom is het tijd om helderheid te 
verschaffen.

 4. Er is echter nog een belangrijker reden voor deze concentratie. Als het einddoel diffuus is, blijft ook de 
voorbereiding tot de vereniging vaag. Dan ontbreekt ook de urgentie om gericht toe te rusten en de gemeenten 
voor te lichten. Op die wijze laten we ons ook een afgebakende voorbereidingstijd tot de vereniging ontnemen. 
Vandaar dat het triomoderamen gekozen heeft voor een traject van anderhalfjaar waarin verdieping centraal staat. 
Het triomoderamen koos unaniem voor een traject waarin we ons zullen gaan concentreren op het hart van ons 
kerk-zijn. Het zal ook leiding gaan geven aan een proces van verdieping en verbreding van het SoW-proces. De 
kerk: dat zijn we samen. Allen zijn we verantwoordelijk om elkaar vast te houden -ondanks onze soms grote 
diversiteit. Ons doel is al veertig jaar helder: het bijeenbrengen van de verstrooide kinderen van God. De tijd is 
voorbij om ons bezig te houden met modellen die scheuringen moeten voorkomen en ons soms alleen verder van 
de huidige en toekomstige eenheid afvoeren. Nu is het de tijd dat ieder voor zich de verantwoordelijkheid neemt 
voor de eenheid en heelheid van de kerk. Concreet betekent dit het volgende:

 1. Het triomoderamen en de leden van de pas opgeheven Raad van Deputaten Samen op Weg zijn in het komende 
seizoen beschikbaar voor bijeenkomsten van classes, andere ambtelijke vergaderingen en groepen. In het komende 
seizoen is ook voor het triomoderamen deze voorlichtende taak de eerste prioriteit. Hierbij zullen de RDC’s een 
belangrijke rol gaan spelen. Er zal ook een beroep gedaan worden op vooraanstaande kerkleden om het land in te 
gaan om de kerkleden van informatie te voorzien.
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Het besluit tot vereniging kwam op 12 december 2003.

Conclusie hittepunt 5
In deze periode zijn er vier veranderparadigma’s en bijbehorende werkingsmechanismen zicht-
baar:

- ‘Veranderen is niet beter’
 Voorbeeld: Er ontstaat een impasse, hoe nu verder met Samen op Weg? 

- ‘Veranderen is noodzakelijk’
 Voorbeeld: De aanpak van de Groep van Acht.

- ‘Veranderen is bijsturen’
 Voorbeeld: Nota Op weg naar evenwicht.

- ‘Veranderen is terugkeren’
  Voorbeeld: Men is ervan overtuigd dat er opnieuw een gesprek moet komen over de naam. 

Het voorstel luidt: ‘Verenigde Kerk der Hervorming in Nederland’.389

 2. Het triomoderamen heeft in de afgelopen weken over dit traject met modaliteitsbesturen gesproken. Zij zijn 
uitgenodigd om deel te nemen aan door het moderamen in te stellen ‘initiatiefgroepen’. Er worden diverse groepen 
ingesteld. In de meeste gevallen zijn deze samengesteld uit mensen vanuit een bepaalde modaliteit, die de 
gevoeligheden en vragen van de eigen kring goed kennen. Zij krijgen met steun van het LDC en de RDC’s de taak 
om de eigen achterban voor te lichten en vragen op te lossen die in de gemeenten leven. Er is in onze gemeenten 
soms een duidelijke informatieachterstand, waardoor er volstrekt onjuiste ideeën leven over het kerkelijk leven in 
de verenigde kerk. Er zullen brochures, flyers en ander materiaal komen om bij deze voorlichtende taak te helpen.

 3. Het triomoderamen stelt alle gemeenten voor, om het komende seizoen tot een tijd van geestelijke verdieping en 
concentratie op het gemeente-zijn te maken. Het gaat om inkeer, om bezinning, gebed en vooral ook om 
dienstbaarheid. Hiervoor zal vanuit het LDC – bv ook met andere groepen in onze kerken - materiaal gemaakt 
worden. Van groot belang is het geloofsgesprek in maar ook tussen de gemeenten. Het triomoderamen spreekt de 
wens uit dat het komende jaar, waarin we op de drempel van de vereniging staan, een jaar van gebed en bezinning 
zal zijn De website van de SoW-kerken zal om dit te stimuleren steeds nieuw materiaal leveren.

 4. Voor het LDC en de RDC’s is dit afrondingsproject van groot belang. De arbeidsorganisatie - die al enige jaren de 
eenheid van onze kerken praktiseert - richt zich in alle facetten van haar werk op de gemeenten die op weg zijn naar 
eenheid. Juist ook onze arbeidsorganisatie snakt naar het moment dat we als kerken daadwerkelijk één zijn, en 
vanuit één gemeenschappelijk perspectief zullen spreken en handelen.

 5. Vele praktische zaken zullen geregeld moeten worden. O.a. zullen alle gemeenten zich moeten bezinnen op de 
bij de eigen gemeente passende vorm van samenwerking of eenheid op plaatselijk vlak. Hiervoor komen in de loop 
van volgend jaar modellen beschikbaar.

 6. Veel zal gedaan worden aan voorlichting. Een eerste vrucht hiervan krijgt u direct hierna uitgereikt: het eerste 
kleurenkatern van Kerkinformatie dat ter gelegenheid van deze bekendmaking is uitgegeven. Hierin vindt u veel 
informatie.” 

 Handelingen van de Gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden Van de Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, op 18 april 
2002.

389 Memorandum naamgeving van de werkgroep Kerkorde, 3 november 1998.
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4.7  Samenvatting 

De samenvatting van de conclusies naar aanleiding van de analyse van de gekozen hittepunten  
is gegroepeerd rond vier punten:
1. tijd (actualiteit);
2. ankerplaatsen, herinneringsdocumenten en herinneringsculturen; 
3. veranderparadigma’s en werkingsmechanismen;
4. voortgang Samen op Weg: al dan niet doorbreken werkingsmechanismen. 

Ad 1) Tijd (actualiteit) 
Dat Samen op Weg ontstond in de jaren zestig, valt niet los te zien van de collectieve verande-
ringen in deze tijd. De tijd en het collectieve bewustzijn waren rijp voor verandering. De naoor-
logse generatie, hervormd of gereformeerd, groeide op in een andere tijd, met meer zeggen-
schap, welvaart, andere muziek en nieuwe mogelijkheden, die over de grenzen van de eigen 
herinnereringscultuur in het collectieve geheugen verankerd werden. 
Er is een doorstroom naar het hoger onderwijs en er is sprake van wetenschappelijke vindingen 
in bijvoorbeeld de techniek (de maanlanding), medische wereld (de pil) en biologie (de evolutie). 
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat een voorhoede, waaronder veel jongeren, vragen stellen 
bij de verzuiling. Dit punt wordt ook expliciet door de herinneringsdragers aangehaald. Aan de 
andere kant wordt ook door de herinneringsdragers aangegeven dat velen nog naar binnen keken.

Mijns inziens valt de start van Samen op Weg niet te verklaren zonder daarin de betekenis van 
de actualiteit, de veranderbereidheid van de jaren zestig van de vorige eeuw te verdisconteren. 
Minder scherp is aan te wijzen hoe de actualiteit van betekenis is in het vervolg van Samen op 
Weg. Regelmatig wordt wel gezegd dat de relevantie van de kerk is gelegen in antwoorden op 
nieuwe vragen en dat elke tijd nieuwe uitdagingen kent. Het is te zien in rapporten dat er nage-
dacht wordt over bijvoorbeeld het tijdperk van new age. Er wordt echter door de fusiepartners 
verschillend belang gehecht aan de tijd. Wel is het doorbreken van fixerende werkingsmechanis-
men en de wil om uit impasses te komen, aantoonbaar ingegeven door de urgentie van de actu-
aliteit, het nieuwe millennium en de mogelijkheden van internet die een versnelling en verande-
ring teweegbrachten. 
De slotfase van Samen op Weg is mede ingegeven door de actualiteit en het niet meer kunnen 
verantwoorden van de interne oriëntatie. Was de start van Samen op Weg niet te verklaren zon-
der de veranderbereid van de jaren zestig, zo is de eindfase niet te verklaren zonder het urgente 
besef dat het alsmaar voortdurende proces van Samen op Weg niet meer ‘spoort’ met de tijd, en 
de relevantie ervan steeds meer ter discussie komt te staan. De betekenis van de actualiteit is 
dus aanwijsbaar voor het begin en het einde van het Samen-op-Weg-proces.

Ad 2) Ankerplaatsen, herinneringsdocumenten en herinneringsculturen 
De ankerplaatsen en herinneringsdocumenten verbinden heden en verleden, maar reiken ook 
naar nieuw te vormen herinneringsculturen. Zo is zichtbaar dat de herinneringscultuur ‘een 
Woord voor de Wereld’ gericht is op de noodzaak tot verandering en het zich verhouden tot de 
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actualiteit. Er is een actief handelen nodig, zo wordt gezegd, om het Woord in de wereld gestalte 
te geven. Deze herinneringscultuur staat haaks op ‘het Woord bewaren’, waar juist het accent ligt 
op terugkeren. Het gaat niet om handelen, maar om herinneren van wat ‘de vaderen zeiden’. Niet 
extern gericht, maar intern gericht op persoonlijke bekering en je niet aanpassen aan de tijd (de 
actualiteit), geen wereldgelijkvormigheid. Binnen deze herinneringsculturen heersen theologi-
sche geschilpunten over de interpretatie van het heilig avondmaal, de christologie en predestina-
tie. In de profilering van de herinneringscultuur vormen de geschriften een wezenlijke schakel, 
waarbij zowel de Konkordie van Leuenberg als de Dordtse Leerregels niet onomstreden zijn. De 
status van de Belhar Belijdenis is een punt van gesprek bij het ontwerp van de nieuwe kerkorde.

In de herinneringsculturen zijn er verschillen over de interpretatie van de traditie en de Bijbel, de 
geloofsbeleving, de prediking, de ethische opvattingen, het omgaan met de regels en de rituelen. 
Achter deze punten liggen verschillende mens- en wereldbeelden. Zo hebben sommigen moeite 
met het benoemen, erkennen en belijden van vertrouwen op Gods voorzienigheid na Auschwitz 
en Nagasaki. Anderen stellen juist de belijdenis van het ware geloof centraal en de handhaving 
daarvan in een kerk als vergadering van ware Christusbelijders. Sommigen menen dat de ‘homo-
fiele naaste’ een rechtmatige plaats in de kerk toekomt, terwijl anderen hier alleen van een ‘te 
verwerpen zonde’ kunnen spreken; sommigen menen dat het dulden van kernwapens op ons 
grondgebied in flagrante strijd is met de wil van God, terwijl anderen van mening zijn dat deze 
wapens in de huidige situatie niet prijsgegeven kunnen worden. Er is discussie over de invulling 
en verwoording in de kerkorde van rituelen als avondmaal, doop en huwelijk. De drie fusiepart-
ners denken hier verschillend over. Bij de een leeft de overtuiging dat de kerk gebouwd is op 
eeuwen geschiedenis waarvan de hervormde kerkorde een vertaling is, en dat aan de regels niet 
zomaar gesleuteld kan worden, terwijl anderen juist omwille van ‘een Woord voor de Wereld’ 
verandering willen. De verschillen gaan diep, tot in de vezels van de historie en religieuze over-
tuiging, en werken splitsend. 
Elke geloofsentiteit heeft zijn eigen thema’s, perspectief, jargon en herinneringen. Herinnerings-
dragers vormen met elkaar een herinneringscultuur, en deze is zelf ook weer een bron voor het 
interpreteren van wat aan de orde komt, wat men als waarheid ziet en hoe toegang tot de waar-
heid verkregen wordt.390 Er bestaat een hervormde identiteit, evenals een gereformeerde en een 
lutherse identiteit. Deze identiteiten zijn logisch, traditioneel, historisch en sociologisch gevoed. 
Definities als volkskerk versus belijdeniskerk of landelijke kerk versus plaatselijke kerk, krijgen in 
de onderscheiden kerken een eigen lading. 
Zo is het duidelijk dat de Achttien en de voorhoede zich meer bezighouden met de toekomst dan 
met het verleden, terwijl de bezwaarden hechten aan het verleden met herinneringsdocumenten 
als de Drie formulieren van Enigheid. Ook wordt duidelijk dat in elke herinneringscultuur net een 
ander accent ligt op de wijze waarop de tijd en de traditie zich verhouden tot herinneren en 

390 Erll, A., & Nünning, A. (2008, p. 116): “In Judaism, for example, general participation is required in the Torah which 
every (male) member of the group is supposed to know by heart. Specialized participation concerns the world of 
Talmudic and Medieval commentaries, codices, and midrash, a vast body of literature that only specialists can 
master. Secrecy, however, shrouds the esoteric world of kabbala, to which only select adepts (and only after they 
have reached the age of forty) are admitted. The participation structure of cultural memory has an inherent 
tendency to elitism; it is never strictly egalitarian.”
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handelen. Zo kom ik tot vier herinneringsculturen op basis van de verschillende overtuigingen 
van de fusiepartners en de modaliteiten die in Samen op Weg participeren. Deze worden zicht-
baar in de discussies en komen bovendrijven aan de hand van de citaten van de herinnerings-
dragers. Dit zijn:
1. een Woord voor de Wereld – diaconale en missionaire gedrevenheid;
2. een Woord van persoonlijk geloof – in de wereld, maar niet van de wereld;
3. het Woord bewaren – alleen Gods genade;
4. het Woord in orde – iedereen is welkom, de regels zijn helder.

In elke herinneringscultuur ligt net een ander accent op de wijze waarop de tijd en de traditie zich 
verhouden tot herinneren en handelen, en de wijze waarop de tijd en traditie zich verhouden tot 
een interne of externe oriëntatie. Dat is goed zichtbaar te maken in een kwadrant met twee assen.

 

Het Woord in orde

Iedereen is welkom, de regels zijn helder
  
Wat: present stellen traditie. 
De tijd vraag een open houding, maar vaste 
liturgische vormen.

Wie: Lutheranen, deel Hervormde Kerk.

Woord voor de wereld

Aanstekelijk christen zijn, missionaire 
gedrevenheid                                    

Wat: present stellen nieuwe 
herinneringscultuur. De tijd vraagt actie

Wie: de Achttien, de voorhoede, werkgroep 
Toekomstige Vormgeving en de jongeren 
betrokken bij de start van Samen op Weg, deel 
Hervormde Kerk, en Gereformeerde Kerken.

Het Woord bewaren

Alleen Gods genade

Wat: verlangen naar het verleden. 
Terugkeren naar het  strikte regels uit 
herinnerdocumenten als de Dordtse 
leerregels en de voorvaderen. 

Wie: deel Gereformeerde Bond, 
confessionelen, volgers van Comité tot 
Behoud van de Hervormde Kerk en het 
Gekrookte Riet.     

Woord van persoonlijk geloof

In de Wereld, maar niet van de Wereld

Wat: present stellen Hervormde en 
Gereformeerde geschiedenis. De tijd is 
ondergeschikt, vorm aanpassen maar 
inhoud niet.

Wie: de midden-orthodoxie in de 
Hervormde Kerk, deel Gereformeerde 
Bond en deel Gereformeerde kerken 

Handelen 

Herinneren

ExternIntern  

Figuur 4.15. Het kwadrant met vier herinneringsculturen en toelichting.

De horizontale as staat voor de verhouding intern-extern:
-  Extern staat voor openstaan voor de tijd, de actualiteit zoals willen ingaan op ontstane ont-

wikkelingen in de wetenschap en de vragen in de maatschappij. 
-  Intern staat voor een interne oriëntatie op overgedragen regels, geschriften en herinnerings-

documenten.
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De verticale as staat voor de verhouding herinneren-handelen:
-  Herinneren staat voor de manier waarop het verleden en geloofsdogma’s zijn gedefinieerd 

en herdacht (bevinding-traditie en de Bijbel als bron van waarheid).391

 -  Handelen staat voor een nadruk op het nu, het handelen en actie (daad, de Bijbel is bron 
voor diaconaal en missionair handelen).392

Uiteraard is dit figuur een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Toch maakt dit figuur 
zichtbaar dat er een spanning is tussen herinneren en handelen en tussen interne en externe 
oriëntatie binnen de verschillende herinneringsculturen. 

Ad 3) Veranderparadigma’s en werkingsmechanismen 
In de hittepunten worden de vier veranderparadigma’s op verschillende manieren zichtbaar. 
Samen op Weg start met de oproep waarin de noodzaak tot verandering wordt onderbouwd 
door de Achttien, de jongeren en een voorhoede. In de loop van Samen op Weg klinken er stem-
men die deze noodzaak tegenspreken en aangeven dat veranderen niet beter is of dat verande-
ren bijsturen of terugkeren is.
Er is een spanning tussen weerstand en support. Deze spanning vertaalt zich in de werkingsme-
chanismen zowel positief (beweging en vernieuwing) als negatief (fixaties).

Figuur 4.16. Kwadrant veranderparadigma’s en werkingsmechanismen.

Toelichting 

1. Verandering is noodzakelijk, omdat de tijd en externe omgeving veranderen. Veranderen wordt 
als kans ervaren om van betekenis te zijn en er is support in de groep. 
Nieuw handelen is nodig om relevant te zijn voor een nieuwe generatie. Om dit te realiseren is 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen nodig. Veranderen is zowel van toepassing op het zoeken 
van nieuwe vormen in het instituut als op de vormgeving van het veranderproces. Van dit proces 

391 Ds. C.G. Vreugdenhil: “Bevinding heeft alles te maken met de kennis van God en de omgang met God. Dat kennen 
van God gaat veel dieper dan alleen maar verstandelijke kennis. Het gaat om hartekennis, omgangskennis, 
ervaringskennis, of zoals dat onder ons wel genoemd wordt: bevindelijke kennis. ‘Gods verborgen omgang, vinden 
zielen waar zijn vrees in woont’.” (Psalm 25:7 ber.). ’http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/1414/wat-is-bevinding-/. 
Geraadpleegd november 2017.

392 Dekker, G., & Harinck, G. in Theologisch Debat 3-2007, pp. 33-39.
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is geen blauwdruk te maken, het is een stap voor stap-benadering. In dit veranderparadigma is 
dus sprake van grote veranderbereidheid.

2. Veranderen is niet beter, dus bijstellen wat moet, enigszins pragmatisch en flexibel, in het licht 
van de zorg over de secularisatie. Veranderen in die zin is bedreigend, maar er wordt wel ruimte 
ervaren, er is support in de groep om na te denken wat onopgeefbaar vastligt en waar verande-
ring noodzakelijk is om mensen voor je te winnen. Maar de betekenis van de geschiedenis en 
van de belijdenis moet vastgehouden worden. In dit veranderparadigma is dus sprake van kleine 
veranderbereidheid.

3. Veranderen is terugkeren, terugkeren naar de oorspronkelijke bronnen. Veranderen is bedrei-
gend en er is weerstand in de groep als anderen bepalen wat al dan niet onopzegbaar vastligt. 
Het gaat erom de betekenis van het verleden vast te houden en controle uit te oefenen over de 
inhoud en uitkomst van het veranderproces. De veranderbereidheid in dit veranderparadigma is 
nihil, alhoewel het ook opgevat kan worden als veranderbereidheid om terug te keren, verande-
ren is dan anders ingevuld.

4. Veranderen is bijsturen, niet zomaar nieuwe vormen volgen, maar ‘wegen’ wat het handelen 
in de wereld mogelijk maakt. Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn, maar 
er is weerstand in de groep met betrekking tot het opgeven van belangrijke ankerplaatsen en 
herinneringsdocumenten. Ook enigszins pragmatisch zoeken naar wat haalbaar is. Er wordt 
controle uitgeoefend als het gaat om enkele onopgeefbare waarden. Er is in dit veranderpara-
digma onder bepaalde condities sprake van veranderbereidheid.

De botsingen van herinneringsculturen en veranderparadigma’s roepen werkingsmechanismen 
op. De raadpleging in 1986 riep bijvoorbeeld een respons op van verlammen en vertragen. Ver-
lamming is ook geconstateerd bij het feit dat het meer dan tien jaar duurde voordat er een 
nieuwe naam gekozen werd. Om meer zicht te krijgen op de werkingsmechanismen, is per hit-
tepunt geteld welke fixaties, bewegingen en vernieuwingen er zichtbaar zijn. 

Vernieuwing: veranderbereidheid groot
In periode 1, 2 en 3 is een neerwaartse lijn zichtbaar in de beweging van vernieuwing als trans-
formatie. Er is constante aandacht voor het construeren van éénheid. (Zie de combinatie van 
lichtblauw en appelgroen in de grafiek.) Dit komt overeen met de eerdere conclusie over de 
ambitie van Samen op Weg dat vernieuwing in de zin van een transformatie naar een gezamen-
lijk nieuwe herinneringscultuur ‘een Woord voor de Wereld’, niet van de grond komt.

Beweging: veranderbereidheid
Het samen spreken (b2) is veelvuldig aan de orde tijdens Samen op Weg. Het is over de hele li-
nie sterk zichtbaar. De betrokkenheid en het commitment van velen die zich voor Samen op Weg 
inzetten, is enorm. Zonder deze betrokkenen was het niet gelukt om ook maar iets te realiseren 
van de ambitie van Samen op Weg.
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Werkingsmechanisme per periode (w). 

Toelichting verticale as: 0 = fixatie/beweging/vernieuwing komt niet voor. 0,2 = 5 maal is zichtbaar dat er 
fixaties/beweging/vernieuwing voorkomen. 0,4 = 10 maal is zichtbaar dat er fixaties/beweging/
vernieuwing voorkomen. 1,0 = 25 maal en dit is de hoogst getelde beweging, namelijk het aantal maal 
dat gesprek voorkomt als middel om weer in beweging te komen. 
Toelichting horizontale as: zie hieronder

(w) Beschrijving Veranderbereidheid 

Fixaties 
a2 = oranje

Vertragen betekent dat er sprake is van meer informatie 
vragen.

Veranderbereidheid 
klein

Veranderbereidheid 
nihil

a3 = grijs Afsluiten betekent dat er sprake is van afzonderen.

a4 = oker Diskwalificeren betekent dat er sprake is van afwijzen.

a5 = lila Herhaling betekent dat er sprake is van conserveren.

a6 = lichtrood Verlammen betekent dat er sprake is van stilstand.

a1 = paars Splitsen betekent dat er sprake is van desintegreren en 
loskoppelen.

Beweging 
b1 = donkerblauw

Initiatief betekent dat er sprake is van de eerste aanzet, een 
aanjagen van Samen op Weg.

Veranderbereidheid 

b2 = bordeaux Gesprek betekent dat er dialoog ontstaat.

b3 = groen/geel Compromis betekent dat er sprake is polderen en besluiten.

Vernieuwing 
c1 = lichtblauw

Vernieuwing is zichtbaar in gezamenlijk optreden naar 
buiten.

Veranderbereidheid 
groot

c2 = appelgroen Vernieuwing is zichtbaar in gezamenlijke besluiten over de 
interne koers.

c3 = zwart Vernieuwing als transformatie is zichtbaar in het formuleren 
van nieuwe ankerplaatsen, een gezamenlijke 
herinneringscultuur en herinneringspraktijk, die herkenbaar 
is voor ‘de wereld’ en de lidmaten van de nieuw te vormen 
entiteit.

Figuur 4.17 Toelichting werkingsmechanismen en veranderbereidheid tijdens het Samen-op-Weg-proces.

Initiatief (b1) is in periode 1 en 2 sterk zichtbaar, vlakt dan in periode 3 en 4 af en komt terug in 
periode 5. Dit is deels te verklaren uit het feit dat het initiatief van de Achttien in periode 1 valt en 
vervolgens uitmondt in het opzetten van gezamenlijke synodevergaderingen, het statuut en de 
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Intentieverklaring. In periode 3 is er conflict en is er het initiatief van koerswijziging dat in peri-
ode 4 wordt uitgewerkt. In periode 5 is er het initiatief om Samen op Weg te versnellen. 
Compromissen (b3) nemen toe naarmate de tijd vordert. Gezien het feit dat een fusie niet zon-
der compromissen tot stand komt, is dit redelijk logisch. Wat ook zichtbaar is, is dat besluit (b4) 
en compromis redelijk gelijk met elkaar oplopen. Zonder beweging geen vernieuwing; gesprek 
en betrokkenheid zijn drijvende krachten. Zo zijn er in periode 4 bijvoorbeeld 25 bijeenkomsten 
geweest waarin intensief is beraadslaagd over de teksten van de kerkorde. Dankzij de commis-
sievoorstellen werden er nog eens 450 wijzigingen in de tekst doorgevoerd. Besluiten nemen 
(b4) neemt toe naar het einde van Samen op Weg. 

Fixaties: veranderbereidheid klein of nihil
Bij de start komt splitsen voor, maar meer in de zin van loskoppelen van de voorhoede van de 
een groot deel van de kerk die de urgentie van het nieuwe denken van de Achttien niet wilde of 
kon volgen. In periode 4 is splitsen het sterkst. Dit is zichtbaar rond het dossier over de naam-
geving en de ordinanties over het huwelijk. Vertragen komt voor in periode 1 en 2 en zet door in 
periode 3, 4 en 5. Verlammen is voor het eerst zichtbaar in periode 3. Dit is conform het conflict 
over de koers, het eisen van duidelijkheid van de werkgroep Toekomstige Vormgeving, en aan de 
andere kant de eisen van de bezwaarden. Dit komt terug in periode 4 en 5. Herhalen (zie a5) 
neemt toe naar het einde van Samen op Weg. Aan het eind van Samen op Weg is er het uittreden 
en afsplitsen van wat nu Hersteld Hervormd heet.

Ad 4) De voortgang van Samen op Weg: al dan niet doorbreken werkingsmechanismen
De veranderbereidheid om te komen tot transformatie en vernieuwing neemt in de loop van het 
Samen-op-Weg-proces af. Het komen tot gesprekken en besluiten neemt toe, met name in peri-
ode 5. De werkingsmechanismen van fixaties zoals verlammen, diskwalificeren en afsluiten zijn 
doorbroken door: 
- betrokkenheid en commitment; 
- participatie van mensen met kennis en ambitie om Samen op Weg te ondersteunen;
- de beweging van het ‘grondvlak’;
- de plaatselijke gemeenten die gaan samenwerken; 
- de synoden die gaan samenwerken, de classis die gaat samenwerken; 
-  de inzet van werkgroepen, gespreksgroepen, commissies en interventies van individuele 

herinneringsmanagers; 
-  de consideraties; het formuleren van een gezamenlijke kerkorde, de erkenning van elkaars 

ambtsopleiding en één arbeidsorganisatie;
- kwetsbaar opstellen; initatief van de groep van Acht ;
- benoemen van de pijn en inzet om elkaar ‘vast te houden’; 
- initiatieven om compromissen te sluiten;
- initiatieven om Samen op Weg te versnellen.

Er is tijdens het hele Samen-op-Weg-proces sprake van aandacht, gesprek, gebed en meeleven 
en een aanhoudende en vasthoudende werkwijze om iedereen binnenboord te houden. Het lukt 
om bij een groot deel van fusiepartners de fixaties van verlammen, vertragen en diskwalificeren 
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te doorbreken. Toch blijkt dit niet voor iedereen haalbaar. Wat zichtbaar wordt, is de taaiheid van 
het Samen-op-Weg-proces. Een deel haakt uiteindelijk af en gaat niet mee met Samen op Weg. 

Bovenstaande resultaten worden in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt aan de hand van 
de gekozen voorbeeldverhalen. Deze zijn illustratief voor de betekenis van bewoonde herinne-
ring in Samen op Weg als complex veranderproces.
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HOOFDSTUK 5 

De betekenis

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de betekenis van de resultaten centraal. Dit doe ik aan 
de hand van vijf themaverhalen die de resultaten verbinden met theorieen uit de veranderkunde. 
Deze verhalen zijn illustratief voor de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als 
complex veranderproces. Er wordt uitgewerkt hoe ‘bewoonde herinnering’ in Samen op Weg als 
‘complex veranderproces’ een licht werpt op dilemma’s, conflict, confrontatie en uiteindelijk ac-
ceptatie. Het gekozen theoretisch kader resoneert in de verhalen mee. De vijf verhalen hebben 
dus een kernthema dat ik in onderstaand schema toelicht. In dit schema is tevens de opbouw 
van dit hoofdstuk weergegeven.

Tijd Verhaal Paragraaf 

Periode 1
1961-1973

Verhaal 1 – Ambitie
Een Woord voor de Wereld: ‘Er waren eens achttien mannen die 
een boodschap hadden voor de kerk en de wereld…’ 

5.2

Periode 2
1973-1986

Verhaal 2 – Dilemma’s
Obstakels onderweg, zoals verschillend denken over belijdenis, 
kerkgevoel en politiek. Lukt het om verschillen te overbruggen?

5.3

Periode 3
1986-1990

Verhaal 3 – Conflict
Verschil van mening over de toekomstige vormgeving van de 
kerk, de koers, de snelheid en de inhoud van de ambitie van 
Samen op Weg. 

5.4 

Periode 4
1990-1998

Verhaal 4 – Confrontatie
De verleiding van traditie en de prikkels van de tijd.

5.5 

Periode 5
1998-2003/2004

Verhaal 5 – Acceptatie
De spanningsvelden benoemen tussen grenzen en 
mogelijkheden, ruimte geven en loslaten, individueel belang en 
collectief belang. De relatie aangaan; ont-moeten en keuzes 
maken.

5.6 

5.2  Verhaal 1 – Ambitie 

De oproep is geen geplande verandering, het is een spontaan ontstane verandering. Er is geen 
projectplan, begroting en ontwerp voor de verandering.393 Ds. T. Poot (1925) vertelt hierover:

393 De ontwikkelaanpak gaat uit van een voortdurende iteratief proces waar er meer vloeiend, op basis van wat er 
nodig is gewerkt wordt. Een ontwerpaanpak gaat uit van een van te voren bepaald eindresultaat en is in meer of 



188

“Ik was in 1961 benoemd als conrector en later als rector van de studentenwoon-
gemeenschap van Kerk en Wereld en ben in die hoedanigheid ook gevraagd. We 
werden in de jaren zestig geconfronteerd met een grote omslag in het geloofsden-
ken en de moraal. Bovendien ervoeren we in het evangelisatiewerk de gescheiden-
heid van de kerken als blokkade om het Evangelie naar buiten uit te dragen. Ds. G. 
Toornvliet, één van de Achttien, was betrokken bij radio-omroep Bloemendaal. Hij 
heeft de oproep actief naar buiten gedragen. Het sloeg in als een bom en zo was 
het ook mogelijk om in de Jaarbeurs zoveel mensen te trekken.”

De reikwijdte van de ambitie van Samen op Weg, zichtbaar in de oproep tot eenheid, vernieuwing 
en het tegengaan van verspilling en energie, zoals door de Achttien (1961) is verwoord, is in zich-
zelf complex en meervoudig. In feite doen de Achttien ook een oproep om het exclusieve denken 
van eigen religieuze overtuigingen ter discussie te stellen, met als inzet de verkondiging van de 
‘boodschap’ in de wereld. Er is een gevoelde urgentie dat de tijd rijp is voor verandering. Het is 
noodzakelijk om een duidelijk signaal af te geven aan de wereld buiten de kerk. Jongeren zeggen: 

“Elke structuur die voor de kerk geldt of in de toekomst aan de kerk zal worden 
gegeven, zal alleen dan geaccepteerd worden, wanneer ze duidelijk maakt dat het 
gaat om christenen in Gods Wereld, waarin mensen leven.”394 

Met andere woorden, er is sprake van een nieuwe generatie en een andere ‘kijkrichting’, die 
conflicterend is met behoudende krachten. De Achttien en een voorhoede hebben kans gezien 
om in ‘het moment’ in de tijd een beweging los te maken. 
De oproep komt niet vanuit de ‘gevestigde orde’, maar van predikanten die direct contact heb-
ben met studenten en mensen die werkzaam zijn in de wereldwijde zending, die deel zijn van 
een nieuwe generatie. De oproep tot eenheid verspreidt zich en er ontstaat een beweging met 
optredens in de Jaarbeurs en meer dan 4.500 volgers die enthousiast reageerden, zoals onder-
staand fragment laat zien:

“Een kwartier voor aanvang begint de Amsterdamse brassband te spelen. Hier en 
daar begroet men elkaar, verrast en blij . . . Dan klinken helder en indringend in 
deze immense ruimte de woorden van Jezus: ‘Het zal worden één kudde, één 
herder’ . . . Terstond gevolgd door de woorden van de apostel Paulus: ‘Aanvaard 
elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.’ ‘Wat dacht 
u ervan als nu eerst alle hervormden door een krachtig applaus hun gereformeer-
de congresgenoten lieten merken hoe blij zij zijn om hun aanwezigheid?’ Er gaat 
een golf van enthousiasme de zaal door en het lukt om meteen de goede toon te 
vinden en ‘de aanvaarding van elkaar’ letterlijk te laten zien door actie-reactie: ‘En 

mindere mate gedefinieerd door specialisten. Kenmerkend is de nadruk op procesrationaliteit. Het is een lineair 
proces met een scheiding tussen ontwerp en invoering, oplossingsgericht met een duidelijke planning.

394 Deputaten kerk en jeugdraad voor het jeugdwerk van de generale synode der Gereformeerde kerken en der 
Nederlandse Hervormde kerk in Nederland, Samen op Weg, 16 september 1969.



189

nu omgekeerd!’, roept de voorzitter, maar zijn zin kan hij niet afmaken, want even 
overweldigend klinkt nu het welkom der gereformeerden.”395

In dit fragment is te zien dat gevoel en emotie zichtbaar aan de oppervlakte komen. Dit is een 
essentieel element van verandering; mensen komen in beweging, ze zijn geraakt. De Achttien 
hebben een verhaal, zij zijn de wegbereiders, een soort kwartiermakers. Zij hebben het verlangen 
en de bewogenheid om een andere orde voor te stellen. Zij gaan letterlijk het podium op en 
zoeken contact met de media. Zij willen geen deel zijn of worden van het ‘kerkelijk systeem’. 
Sociale besmetting door onderdeel te worden van het systeem, is reëel. Het is een van de oorza-
ken van het mislukken van veranderprocessen. 
In de aanloop naar Samen op Weg groeit het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Er is verander-
bereidheid en er ontstaat draagvlak; er vormt zich een kritische massa, dat wil zeggen, er is sprake 
van een toenemend aantal kerken die in wat voor vorm ook gaan samenwerken. De essentie is dat 
‘mindset’396 en gedrag niet alleen worden bepaald door wat iemand voelt, denkt en wil, wat werkt 
of niet, maar ook door wat iemand gelooft. Net zoals bij een toneelstuk het verhaal pas echt gaat 
leven als er interactie (verbinding) ontstaat tussen de spelers onderling en tussen spelers en pu-
bliek. Inspiratie is de motor; een goed verhaal waardoor mensen in beweging komen. 
De oproep van de Achttien is zo’n verhaal. Mensen komen in beweging. Er scharen zich belang-
rijke vertegenwoordigers achter dit initiatief, die het verhaal sterker maken. Samen op Weg start 
als een beweging en men gaat er min of meer vanuit dat de ‘verandering’ als vanzelf verder 
groeit naar een nieuw inzicht, dat éénheid de juiste weg is. Deze visie op verandering sluit aan 
bij het idee dat mentale verandering en cultuurverandering niet kunnen worden geïmplemen-
teerd; een verandering organisch laten ontstaan is de ‘juiste strategie’. Dit wordt onderschreven 
door onderzoek naar ‘succesfactoren’ van vernieuwing en innovatie.397 

F iguur 5.1. S-curve (Rogers 2003).

395 Van kerken tot kerk. Aanvaard elkander (1962, p. 23).
396 Een mindset is een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt.
397 Rogers, E.M. (2003). Het bekendste element uit zijn werk is de S-curve, die modelleert hoe een innovatie zich 

verspreidt. Volgens Rogers zijn er op deze curve vijf verschillende categorieën te onderscheiden. Hij spreekt over 
(1) innovators (2,5%), (2) early adopters (13,5%), (3) early majority (34%), (4) late majority (34%) en (5) laggards
(16%). Conceptueel is het onderscheid duidelijk; in realiteit is de overgang tussen de verschillende fasen moeilijk 
exact vast te stellen. De theorie van Rogers is veelvuldig bediscussieerd en besproken in meerdere vakgebieden. In 
een artikel ‘Diff usion of Innovations in Service Organisations: Systematic Review and Recommendations’ (in: The 
Milbank Quarterly, 2004) worden 166 papers en 105 boeken onderzocht op de oorspronkelijke ideeën van Rogers 
vertaald naar een dienstenorganisatie. (Diff usie = passieve verspreiding van ideeën, zonder voor opgezet doel door 
de innovators. The Milbank Quarterly, 2004, p. 582.) De factoren tijd en generatie spelen hierin een rol, alhoewel niet 
precies te duiden is welke verbanden er nu precies te leggen zijn. Er hangt iets in de lucht er zijn gezamenlijk 
ervaren maatschappelijke gebeurtenissen en door onderlinge interactie ontstaat er beweging. 
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Als er een beweging is waarvan het initiatief overgedragen wordt naar mensen die de ideeën 
verder brengen, kan er een meerderheid ontstaan waardoor de innovatie en vernieuwing door-
gang vinden. 
In Samen op Weg is tijdens bijeenkomsten ook getracht om de traditie en overtuigingen te bespre-
ken, met andere woorden: een leeromgeving te scheppen en zodoende vooroordelen en beelden 
uit de achterliggende geschiedenis en cultuur van de samenwerkingspartners te bespreken. De 
jongeren nemen waar dat er wederzijds commitment is, een ‘openen voor verandering’ en een 
loskomen van oude patronen. Er wordt dan al gesproken over één opleiding tot predikant en con-
form het gedachtegoed van de Achttien moet daarbij aandacht komen voor pastoraat en diaco-
naat, en vakken als sociologie, economie en een direct contact van de theoloog met de praktijk.398 

De Achttien staan in direct contact met de jongeren die deel zijn van de protestgeneratie (gebo-
ren tussen 1940 en 1955). Deze protestgeneratie wordt getypeerd als een groep van idealistische 
en gedreven veranderaars. Innovatie staat of valt met de deelname van nieuwe generaties. Intu-
itief ‘weten’ generaties wat ze in hun levensfase moeten doen om hun omgeving te vernieuwen. 
In essentie draait het bij innovatie om de mate waarin de oudere generatie de integratie van de 
vernieuwing van de volgende generatie actief ondersteunt, de mate waarin de leiders van de 
desbetreffende generatie aanwezig zijn en de mate waarin de jongste generatie daarbij gebruik 
weet te maken van de expertise van ervaren collega’s.399 

Al vanaf het prille begin van Samen op Weg is echter het besef aanwezig dat er gevoelens en 
emoties spelen bij het samengaan van gereformeerd en hervormd. Er wordt opgemerkt dat dit 
moeilijk bespreekbaar te maken is, omdat ‘theologen vooral theologiseren’. Het bespreekbaar 
maken van gevoel en het hanteren van emoties is niet aan de orde. Er wordt waargenomen dat 
het behalen van resultaten soms blijft steken, maar toch lukt het om Samen op Weg op de syno-
deagenda te krijgen door de participatie van met name jongeren en een voorhoede afkomstig uit 
beide kerken. Deze pioniersgroep zet door en de beweging Samen op Weg gaat verder, omdat er 
volgers zijn: er zijn samenwerkende kerken en er is veelvuldig gesprek tussen hervormde en 
geformeerde jongeren die een gezamenlijk rapport opstellen. Zo komt er mandaat voor de ‘op-
roep en ambitie van de Achttien’. 

De verwachtingen om te komen tot samenwerking en eenheid zijn hooggespannen, maar de 
realiteit blijkt taai. Dit wordt door een van herinneringsdragers onderstreept:

“Men kende elkaars leefwereld niet en er waren vooroordelen en beelden uit de 
achterliggende geschiedenis en cultuur.” 

Dit sluit aan bij de gedachte dat herinneringsdragers hun overtuiging vasthouden en uitdragen. 
Dit relateert ook aan de mate van de gehechtheid (attachment) aan de ‘oude situatie’, bijvoor-
beeld aan ‘de Nederlandse Hervormde Kerk als vaderlandse kerk’. De vraag naar mentale 

398 Deputaten kerk en jeugdraad voor het jeugdwerk van de generale synode der gereformeerde kerken en der 
Nederlandse Hervormde kerk in Nederland, Samen op Weg, 16 september 1969, p. 24.

399 In: M&O (2008, p. 45) en Bontekoning (2007, p. 86): “De invloed van een generatie hangt nog van drie andere 
factoren af: de mate waarin generaties aanwezig zijn, de mate waarin de andere generaties de invloed van een 
generatie toelaten en de mate waarin leiders van een generatie aanwezig zijn.”
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verandering gaat in op de vraag naar de relevantie van de kerk en roept op tot een generatieve 
dialoog over de identiteit van de toekomstige kerk. Een generatieve dialoog creëert ‘iets wat er 
nog niet was’. Dit suggereert ‘loslaten’ van verschillen en opnieuw ‘uitvinden’ waar je met elkaar 
voor staat. De interne eenheid ziet men als noodzakelijk om een sterke oriëntatie naar buiten (de 
wereld) te kunnen hebben, zoals onderstaande quote bevestigt:

“Wij kunnen ons op onze vooruitgeschoven post niet meer druk maken over al-
lerlei dingen waar zovelen in onze kerken zich nog over opwinden. Ons houdt 
slechts één vraag nog bezig: hoe prediken wij het Bijbelse getuigenis in de wereld 
van nu.”400

Het verlangen naar eenheid, naar verandering resulteert in actie. Dit komt overeen met Frijda 
(2008) die concludeert dat de belangrijkste schakel tussen appèl en actiebereidheid wordt ge-
vormd door signalen zoals lust, verlangen, onlust en verwondering. 
Naast de oproep tot mentale verandering, ‘het groeien naar inhoudelijke eenheid’, wordt er ook 
gezocht naar een organisatorische eenheid. De reikwijdte van deze ambitie van de oproep tot 
eenheid is in zichzelf complex en meervoudig: het is niet alleen een geloofsvraagstuk, maar ook 
een financieel vraagstuk, een cultuur-, een structuur- en een innovatievraagstuk.

5.3  Verhaal 2 – Dilemma’s

Langzamerhand wordt helder dat de thema’s in de herinneringsculturen invloed hebben op 
discussies over tucht, belijdenis, schriftgezag en optreden in de politiek. Deelnemers aan deze 
discussies nemen verschillende posities in die bijdragen aan het tempo waarin overeenstem-
ming wordt bereikt en de mate waarin de visie op de genoemde vraagstukken scherp geformu-
leerd kan worden. 

De voorhoede (de Achttien en de jongeren) en de volgers hebben, zoals verteld in de vorige pa-
ragraaf, de ruimte voor verandering geclaimd. De voorhoede bestaat uit mensen voor wie het 
verschil tussen hervormd en gereformeerd niet meer relevant is, die bezorgd zijn over het profiel 
van de kerk en die de relevante boodschap van het Evangelie graag willen verspreiden in de we-
reld. De volgers zijn de early adopters, die ruimte willen voor verandering en bewogen zijn door 
het appèl dat de seculariserende wereld op hen doet. 
De opponenten hebben ook een visie; zij zijn bezorgd over de staat van de inhoudelijke binding 
met de belijdenis, de waarheid en het vertolken van de ‘juiste boodschap’. De visieverschillen 
tussen de voorhoede en de opponenten worden niet ontkend, dus er is geen sprake van 
 ignoring.401 Er is hier eerder sprake van minimisation, wat inhoudt dat wordt getracht potentiële 
conflicten te voorkomen door eenheid na te streven. 

400 In 1965 verscheen de derde publicatie in de serie ‘Van Kerken tot kerk‘ onder de titel: Nieuw land. Dit citaat staat op 
pagina 26.

401 Schneider, S., & Barsoux, J.L. (1997): Ignoring: Dit is een strategie waarmee cultuurverschillen worden ontkend. In 
deze strategie wordt cultuur als een irrelevante factor gezien voor het succes van bedrijfsvoering. Management 
praktijken en commerciële rationaliteit worden gezien als wereldwijd geldend. 
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Er is ook een grote groep twijfelaars. Zij worden in geringe mate geraakt door de oproep van de 
Achttien en de maatschappelijke ontwikkelingen hebben nauwelijks invloed op hun denken en 
doen. Zij twijfelen ook over de ontwikkelingen die in kerk en maatschappij zichtbaar zijn en twij-
felen daarmee over ‘de goede weg’. Er is dus twijfelende participatie van herinneringsdragers die 
‘het Woord bewaren’ als herinneringscultuur vertegenwoordigen. Dit zorgt voor verlamming van 
actie en vertraging van het veranderproces. 
Geïsoleerde successen worden gemeld van bijvoorbeeld gemeenten in Limburg en Brabant die 
voorlopen en al bijna volledig samenwerken. Er klinken verwijten en er wordt geprobeerd om 
denkruimte te realiseren door het installeren van werkgroepen. Verschil in denken wordt over-
brugd in de praktijk op plaatselijk vlak. Daar erkent en herkent men elkaar. 
Het vormen van een visie en het komen tot eenheid gaat makkelijker als je elkaars herinneringscul-
tuur goed kent. Gereformeerden en hervormden zijn weliswaar beiden protestant, maar vormen in 
het verzuilde Nederland gescheiden werelden. Daar komt bij dat deze gescheidenheid niet alleen 
geldt voor de denominaties hervormd en gereformeerd onderling, maar ook voorkomt binnen 
deze kerken zelf. In de Nederlandse Hervormde Kerk bijvoorbeeld, kan men verschillende modali-
teiten onderscheiden die ook weer een heel eigen herinneringscultuur vormen. De twee kerken en 
hun eigen interne modaliteiten zijn inhoudelijk verdeeld over onderwerpen als bijvoorbeeld het 
Schriftgezag en de visie op de kerk en dit maakt het veranderproces extra complex. De verleiding is 
dan groot om weer een werkgroep in te stellen of een rapport te schrijven. Voor het tot stand bren-
gen van gezamenlijkheid is vertrouwen nodig. Er is overtuiging nodig dat de gewenste verandering 
relevant is, en meer nog in deze kerkfusie, de religieuze overtuiging dat de verandering ‘goed’ is. 
De verschillende stemmen laten zien dat er aarzeling bestaat over dit ‘goed’ zijn. Bovendien leeft 
het idee dat ‘anders denken’ en kerkgevoel een noodlot zijn of op zijn minst moeilijk verander-
bare zaken waar niet zoveel aan gedaan kan worden: 

“Het blijkt een moeilijke zaak om met overwegingen betreffende het belijden en 
het beroep om mede te werken aan de institutionele eenheid der kerk ontwikke-
lingen te bevorderen, die door de mensen in hun feitelijk bestaan, in hun kerkelijk 
levensklimaat nog niet gevolgd kunnen worden. Onder de punten waaraan naar 
de mening van de werkgroep niet veel gedaan kan worden, achten wij ‘het ver-
schil in klimaat’ van het grootste belang. Hier is de totaliteit van kerkelijk levens-
besef en geloofsverwerking aan de orde; die in de historisch gegroeide kerken nu 
eenmaal een bepaalde vorm heeft gevonden.”402

Deze verschillen komen zichtbaar naar voren in de diverse taalvelden en de reproductie daarvan 
in de specifieke herinneringscultuur, waardoor er als vanzelf inclusie (insluiten, erbij horen) of 
exclusie (uitsluiten, er niet bij horen) ontstaat.403 De kwesties uit het verleden, zoals de 

402 In: Handelingen van de gezamenlijke vergadering van synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerken in Nederland op 22 en 23 november 1982. Zie ook: Erl, A. (2005, p. 79) “Literary representa-
tion of memory are characterized by their complex interrelation with memory discourses of other symbol system, 
such as psychology, religion, history an sociology.”

403 Phillips & Hardy (2002). Vertaald: “Discoursanalyse houdt zich bezig met de vraag hoe deze processen betekenis 
geven aan teksten en hoe ze bijdragen aan de constructie van sociale werkelijkheid door het maken van betekenis.”
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Afscheiding en de invloed die dat heeft gehad op families, worden zichtbaar in de verhalen van 
Samen op Weg. Zo kan het woord ‘hereniging’ alleen gebruikt worden mits men de geschiedenis 
niet vergeet (hervormd en gereformeerd worden herenigd omdat ze eerder één waren). Som-
mige herinneringsdragers reageren consequent op het woord ‘hereniging’ of ‘vereniging’ met de 
notitie dat het belangrijk is om niet te vergeten. De individuele herinnering is ingebed in een 
collectief geheugen omtrent de kerkgeschiedenis, en een belangrijke gebeurtenis daarin blijkt de 
afscheiding van de gereformeerden uit de Hervormde Kerk. Op deze wijze geformuleerd, lijkt het 
alsof de gereformeerden de ‘weglopers’ zijn. Het is maar hoe je het definieert. 

In de loop van Samen op Weg zijn de jongeren (jonge mannen en vrouwen) min of meer uit 
beeld verdwenen. Dit heeft meerdere oorzaken. De bestaande structuur en organiseerroutine 
maken deel uit van een herinneringscultuur en een zichzelf bevestigend patroon, die zonder 
formeel mandaat niet doorbroken kunnen worden. De jongeren hebben nog wel informele in-
vloed, maar geen formeel gezag. Naast jongeren zijn vrouwen ook niet of in geringe mate herin-
neringsmanagers. Dit heeft te maken met de herinneringscultuur van een deel van de fusiepart-
ners waarin vrouwen geen leiding mogen geven en geen ambt mogen bekleden. In het laatste 
stadium is dit iets gecorrigeerd, met name door de lutheranen.

Een uitwerking naar de verschillende machtsbronnen maakt zichtbaar dat de herinneringscul-
tuur werkingsmechanismen van afsluiten en negeren van deze groep herinneringsdragers 
conserveert:

Bronnen Jongeren en vrouwen

Formeel gezag Nee, meestal niet, omdat jongeren en vrouwen niet formeel gekozen 
waren en geen formeel recht hadden. Behoudens enkele vrouwen die 
zitting hadden in werkgroepen en afgevaardigd waren naar de synode. 
De invloed van vrouwen wint iets aan kracht door een bescheiden 
toename van vrouwen als theoloog404 en vrouwen op leidinggevende 
posities (lutheranen).

Er was wel een Jongerensynode-beraad, maar dit orgaan had geen 
formeel gezag. Verder was er een initiatief van de gereformeerde jeugd 
tot het oprichten van een eigen jongerensynode. De voorzitter van de 
generale synode, ds. Mak, zei hierover echter dat hiervoor geen 
kerkrechtelijke basis bestond.405

Beheersen van schaarse 
hulpmiddelen

Nee, meestal hebben jongeren en vrouwen geen zeggenschap over 
geld of gebouwen, omdat ze niet op plekken vertegenwoordigd zijn die 
hierover beslissen.

404 De Baar, M., et al (2011, p. 26-27): “De Gereformeerde Kerken in Nederland gaven vrouwen actief kiesrecht in 1952, 
de toelating van vrouwen tot alle ambten volgde in 1969. De Hervormden gaven vrouwen actief kiesrecht in 1922. 
Een jaar later namen ze voor het eerst deel aan de verkiezing van ambtsdragers. Gekozen worden was er nog niet 
bij. Dat zou nog duren tot 1957, toen de synode besloot vrouwelijke ouderlingen, diakenen en predikanten toe te 
laten tot het ambt, zij het dat voor de laatsten beperkende voorwaarden golden. Pas in 1967 werd in de Nederland-
se Hervormde Kerk het ambt van predikant werkelijk opengesteld voor vrouwen. In gemeenten die behoren tot de 
Gereformeerde Bond (de behoudende vleugel van deze kerk) mogen ze echter nog steeds geen predikant worden.”

405 8 oktober 1977 oprichting Jongerensynode. In: De Dordtenaar (10-10-1977).
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Bronnen Jongeren en vrouwen

Gebruiken van 
organisatiestructuur

Het was niet mogelijk voor jongeren of vrouwen om reglementen, 
kerkordestructuur, regels of procedures te wijzigen teneinde de macht 
en invloed anders te verdelen, omdat zij geen formele positie hadden 
om hierover te besluiten.

Beheersen van 
besluitvormingsprocessen

Deels. Er was wel een Jongerensynode-beraad dat uitgenodigd werd bij 
de synodevergaderingen en er werd wel naar hen geluisterd, maar 
formeel gezag was er niet. 
De invloed die vrouwen hadden, was beperkt. Een voorbeeld van een 
herinneringsdrager:
“In de werkgroep ‘kernen van belijden’, waar ik in zat, waren de heren 
druk aan het redeneren. Ik vroeg wat de kern was van hun betoog en 
hoe ik dat zou kunnen vertalen naar mijn kinderen. Hierop werd 
geantwoord: ‘Dat is niet ons probleem.’ 

“Er was geen herkenning van onze leefwereld. De verhouding 
man-vrouw was zoiets van 10 op 1 als je geluk had. Het was ook wel 
onderdeel van die tijd. Veel mannen wilden liever niet dat hun vrouw 
kerkenraadswerk deed, want dan waren ze niet thuis voor de koffie en 
de thee.”

Controle over kennis en 
informatie

Het Jongerensynode-beraad werd op de hoogte gesteld en er werden 
stukken opgestuurd om feedback te geven. In die zin was er aandacht 
voor en toegang tot kennis, maar er was zeker geen controle over 
kennis, omdat jongeren geen formele positie hadden.

Beheersen van grenzen Jongeren en vrouwen kunnen op cruciale momenten hun stem 
verheffen. Dit is vooral aan het begin van Samen op Weg zichtbaar. 
Wel wordt duidelijk dat de lutheranen een ander beeld binnen Samen 
op Weg binnenbrachten. Bijvoorbeeld het feit dat zij al in 1972 
besloten dat sekse of seksuele geaardheid geen enkele rol mag spelen 
bij het beroepingswerk. 

Met onzekerheid kunnen 
omgaan

Onzekerheid hanteren is niet iets wat direct van belang wordt 
gevonden en het lijkt al helemaal geen ‘machtsbron’ waar jongeren en 
vrouwen iets mee kunnen. Of zoals een van de herinneringsdragers 
opmerkt: 
“Er is wantrouwen tegen ‘organisatietaal’. Theologen belijden met de 
mond wel dat ze ‘min of meer geneigd zijn tot alle kwaad’, maar 
betrekken dat komischerwijs nooit op hun eigen handelen. Handelen in 
een organisatie staat ver van hun bed. Kerkelijke taal is eigenlijk ook 
wel arrogante taal, want het maakt alle andere talen minder belangrijk.”

Beheersen van technologie n.v.t.

Beheersen van informele 
organisatie

Jongeren hadden wel informele invloed. 

Toezicht op tegenorganisaties Het feit dat Samen op Weg op de agenda kwam, heeft te maken met 
de organisatie van de jongeren in het jeugdwerk van beide kerken.

Management van zingeving Aan het begin van Samen op Weg hielden jonge mannelijke 
predikanten charismatische speeches. Vrouwen stonden niet ‘voor de 
troepen’, voor zover ik heb kunnen nagaan. De groep van Achttien 
bestond uit achttien mannen.
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Bronnen Jongeren en vrouwen

Genderspecifiek management Er was een vrouwensynode binnen de kerk die lezingen in het land gaf 
om vrouwen bewust te maken van hun rol als ambtsdrager. Vrouwen 
waren meestal in een diaconale rol dienend bezig, maar niet bestuurlijk. 
De invloed van vrouwen op strategisch niveau was marginaal.

Structurele factoren Als het gaat om organiseerroutines, zorgden structurele factoren zoals 
de besluitvormingsprocedure ervoor dat er een repeterende 
bevestiging uitging van het niet toekennen van formeel gezag aan 
jongeren en vrouwen. 

De honingpot Macht die men al heeft, leidt zelf ook tot macht. Immers, macht geeft 
het vermogen om te bepalen wie mee doen en wie niet, waarmee 
bestaande macht bestendigd kan worden. Omdat jongeren en 
vrouwen weinig macht hadden, was het ook niet mogelijk om macht 
uit te breiden.

Tabel 5.1. Bronnen van macht toegepast in Samen op Weg. Gebaseerd op Morgan (1992). 

De directe invloed van zowel jongeren en vrouwen als herinneringsmanager op de herinnerings-
cultuur is dus beperkt, doordat ze minder invloed hadden. 
Het feit uitgesloten te zijn van beslissingsbevoegdheid heeft er mede voor gezorgd dat jongeren 
(mannen en vrouwen) afhaakten.

Juist als een verandering ontstaat door omgevingseisen en/of interne motivatie bij een selecte 
groep, is er aandacht nodig voor het initiëren van de verandering. Vertrouwen is dan van door-
slaggevend belang.406 Echter, als overtuiging en waarheid vaststaan en onveranderbaar zijn, is er 
geen beweging mogelijk, zoals Stoffels hieronder toelicht:

“De waarheidsclaim der orthodoxen, was (en is) absoluut, universeel en in prin-
cipe onveranderlijk. De tijdgeest (een term die Isaäc da Costa in 1823 muntte 
toen hij in zijn Bezwaren tegen de geest der eeuw protest aantekende tegen het 
Verlichtingsdenken) is de Satan zelf.”407

Overtuigingen, zoals het al dan niet toelaten van vrouwen in het ambt, vormen betekenissen die 
zichzelf bevestigen en worden omgeven met symbolen die uiting geven aan religieuze feiten 
waarmee men zich kan identificeren.408 Met andere woorden: geloof is een realiteit en gerela-
teerd aan verschillende herinneringculturen. Een fusie vraagt het vermogen om compromissen 
te sluiten, anders lukt het niet. Stretch – het oprekken van elkaars referentiekaders, het open-
staan van de herinneringscultuur – refereert enerzijds aan gevoelde noodzaak en ambitie voor 
verandering (actiebereidheid); anderzijds suggereert stretch ruimte. Dit is de ruimte voor creati-
viteit, invulling voor mogelijkheden om gaandeweg te leren en het samen zoeken naar mogelijk-
heden om samenwerking uit te bouwen.409 

406 Cozijnsen, A.J., & Vrakking, W.J. (2013, p. 120).
407 Stoffels, H.C. (1995).
408 Geertz, C (1973, p. 127): “Sacred symbols thus relate an ontology and a cosmology to an aesthetics and a morality: 

their peculiar power comes from their presumed ability to identify fact with value at the most fundamental level.”
409 Kloosterboer, P. (2008, p. 13).
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5.4  Verhaal 3 – Conflict 

Er is verschil van mening over de toekomstige vormgeving van de kerk, de koers, de snelheid en 
de inhoud van de ambitie van Samen op Weg. Er zijn organiseerroutines – de wijze waarop be-
sluiten worden genomen – die horen bij de traditie, maar niet functioneel zijn. De toegang tot de 
ambtelijke vergaderingen is versperd door de opvattingen over de structuur van de kerk, waar 
alleen iemand die in het ambt ‘zit’ recht van spreken heeft. Zo komt het instituut kerk zelf ter 
discussie te staan, met name de stroperige structuur. Wil de kerk de boodschap voor de wereld 
verkondigen, dan moet deze verstaanbaar en wendbaar zijn.

Is er eerst nog sprake van verhulde tegenstand, nu wordt deze expliciet. Hieronder liggen tegen-
gestelde overtuigingen: die van de ‘oudste rechten’ en ‘planting Gods in een brede volkskerk’ 
tegenover een ‘Woord voor de Wereld’ en ‘visie voor de toekomst’. De gevormde beelden en 
overtuigingen komen sterker op de voorgrond te staan, omdat ook explicieter wordt waar de 
werkgroep Toekomstige Vormgeving met de schetsen en de werkorde naartoe wil. Bij dit per-
spectief voelt een deel zich niet thuis, er is sprake van gehechtheid aan de ‘oude Hervormde 
Kerk’ en die blijft er. Want de kerk is als een moeder, die laat je niet los. Deze metafoor drukt op 
emotionele wijze de relatie van gelovigen tot de kerk uit. Dit is de beleving van de geschiedenis 
vanuit de ogen van de herinneringsdragers van deze specifieke groep. De relevantie van de kerk 
ligt in haar grondslag. Het gaat om ‘het Woord bewaren’, terug naar de bron. De overtuiging leeft 
dat de kerk gebouwd is op eeuwen geschiedenis, waarvan de hervormde kerkorde een vertaling 
is en waaraan niet zomaar gesleuteld kan worden. Deze manier van kijken wordt gevoed door 
historie, verhalen en eerdere gebeurtenissen en in stand gehouden door gedeelde waarden en 
verwachtingen. De herinneringsdragers merken op dat er geen aandacht is voor de hantering 
van ‘cultuurverschillen’ op synodaal niveau. 

Het ‘moeten samenwerken’ roept spanning op en het lukt niet om de dialoog aan te gaan. Er 
ontstaat wederzijds wantrouwen. Dit is op zich een bekend verschijnsel bij een fusieproces. Vaak 
is er meer aandacht voor de inhoud dan voor het proces. Bij een fusieproces spelen echter zowel 
emoties als inhoudelijke vragen een rol. Zo geeft de werkgroep Toekomstige Vormgeving aan dat 
de kerk niet op de ‘tekentafel’, op papier, ontworpen moet worden. Er moet in wisselwerking met 
gemeenteleden echte ruimte gemaakt worden voor inspraak van ‘leken’. De eerdere, door de 
Achttien genoemde, ‘mentale verandering’ spreekt over eenheid en over een ‘juiste toonhoogte’ 
gericht op een ‘Woord voor de Wereld’: een open deur en open ramen. Echter, een kerk die wordt 
geregeerd door een eeuwenoud bouwsel van ambtelijke vergaderingen, waar (zo wordt gezegd) 
men zich verschuilt achter dikke muren, is geen kerk met open ramen en open deuren. Het beeld 
van zich verschuilen achter dikke muren roept associaties op met ‘afsluiten’ en ‘bang zijn’ voor 
de aanvallen van buiten en emoties die worden geraakt. Met andere woorden: als in een fusie-
proces de belangen botsen, is er, afhankelijk van wat er op het spel staat, sprake van een rele-
vante gebeurtenis en een daaraan gekoppelde emotie. Relevante gebeurtenissen leiden tot actie-
bereidheid en de daaruit voortvloeiende emoties zijn belangenbehartigers. Juist omdat Samen 
op Weg ook als een geestelijk proces wordt gezien, worden de diepste drijfveren van mensen 
geraakt. Ontwarring is lastig, want het ‘open’ gesprek over achtergronden vindt plaats in een 
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sfeer van wantrouwen en roept bij de gesprekspartners pijn op. Er moet aandacht zijn voor de 
inhoud, de procedure en het proces van veranderen, zoals hieronder door mij toegelicht:

Inhoud Visie op de kerk en de schetsen van de toekomstige vormgeving.
Visie op de raadpleging.
Visie op Samen op Weg.
Visie op de participatie van de Evangelisch-Lutherse Kerk.
Visie op het waarnemerschap van de Remonstrantse Broederschap.

Procedure Wat is het mandaat van de werkgroep Toekomstige Vormgeving, Raad van 
Deputaten, moderamina, Commissie van Rapport?
Wat is de wijze van werken?
Zijn de procedures voor iedereen helder?

Proces Wat zijn de drijfveren van de verschillende fusiepartners?
Is er vertrouwen, waarom wel en waarom niet?
Wat zijn de kenmerken van de eigen herinneringscultuur?
Wat zijn de veranderparadigma’s en hoe hanteer je die?
Wat is de veranderbereidheid?
Wat zijn de werkingsmechanismen die de veranderbereidheid stimuleren en 
tegenhouden en hoe gaan de partners hiermee om?
Wat zijn de interactieve condities, welke ruimte is er (niet)?
Hoe maken de partners in het proces gebruik van interventies die motiveren, 
organiseren, onderhandelen, leren en innoveren bevorderen?

Tabel 5.2. Inhoud, procedure en proces in Samen op Weg. 

Er ontstaat een conflict tussen aan de ene kant het autoriteitsdenken van een deel van de fusie-
partners die hun waarheid en status quo koesteren, en aan de andere kant de opvattingen van een 
ander deel van de fusiepartners die de nivellerende werking van de tijd waarin de kerk min of meer 
zal verschuiven naar de marge van het bestaan, erkennen. En juist daarom, zo benadrukt een deel 
van de fusiepartners zal de kerk (jonge) mensen moeten helpen weer nieuwsgierig te worden en 
weer vragen te stellen naar diepere betekenissen. De representatie van vernieuwing en verande-
ring, ingezet door een voorhoede en een groep jongeren die in de nota Samen op Weg hebben 
gevraagd om duidelijkheid en durf, verliest zijn kracht. Het toentertijd gemaakte gezamenlijke 
plan om in tien jaar te komen tot één gezamenlijke kerk (zo rond 1980), is niet gelukt. 
Een ‘geslaagde fusie’ ontstaat wanneer voor iedereen de inhoudelijke vernieuwing duidelijk is, 
de verdelingsvraagstukken redelijk zijn opgelost en er chemie ontstaat.410 Als hiervan sprake is, 
dan is het ‘voordeel’ op drie verschillende manieren te definiëren:411

- door het juridische feit als zodanig, dus door schaalvergroting;
- door overdracht van waarden, zodat men van elkaar kan leren;
- door gezamenlijke vernieuwing of transformatie.

Echter, op alle drie de punten zijn er in deze periode vragen en problemen, zoals het onder-
staande tabel duidelijk maakt.

410 Bultsma, J. (2004, p. 93).
411 Ibid., p. 24.
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Wat Proces Samen op Weg

Inhoudelijke Inhoudelijke meerwaarde Is er zicht op inhoudelijke meerwaarde door samen te 
werken of wil men liever blijven bij wat ‘oud en vertrouwd’ 
is?

De herinneringscultuur geënt op ‘het Woord bewaren’ is 
ingebed in herinneren en traditie, en staat haaks op de 
herinneringscultuur ‘een Woord voor de Wereld’, gericht 
op handelen en verandering.

Politiek Belangentegenstelling, 
verschillende posities, 
verdelingsvraagstukken zijn 
opgelost

Belangentegenstellingen zichtbaar in de verschillende 
herinneringsculturen, verschil in de positie van 
bijvoorbeeld commissies van beheer versus college van 
kerkrentmeesters, verdelingsvraagstukken over 
bijvoorbeeld wie welke positie krijgt in de 
arbeidsorganisatie, zijn niet opgelost.

Sociaal Sfeer, chemie tussen 
trekkers, cultuurverschillen 
zijn overbrugbaar, aandacht 
voor medewerkers.

Is er gezamenlijke vernieuwing mogelijk op landelijk 
niveau, zijn de verschillen in de herinneringsculturen 
overbrugbaar en is er chemie? 
Het lijkt niet echt te lukken. 

Tabel 5.3. Drieledige optiek voor optimale samenwerking tussen fusiepartners met betrekking tot het Samen-op-

Weg-proces (Bultsma 2004). 

Het is cruciaal dat partijen er echt van overtuigd zijn dat samenwerken ‘beter is’, omdat ze hun 
doelstellingen niet kunnen bereiken zonder de inzet van de andere partij(en). Ze werken dan dus 
samen op grond van hun welbegrepen eigenbelang en het erkende collectieve belang. 
Een en ander impliceert dat deelnemers aan een fusie altijd strategisch tegen samenwerking 
aankijken. Dat is niet fout, dat is hoe het werkt. De feitelijke fusieproblemen die zich kunnen 
voordoen niet aan de orde stellen, kan het complexe proces waarin uiteenlopende partijen hun 
bewoonde herinneringen delen, vergiftigen. 

5.5  Verhaal 4 – Confrontatie 

Bewoonde herinnering is met begrip voor de overmacht van de geschiedenis, waarin in de voor-
liggende eeuwen herinneringsdocumenten zijn ontstaan,412 zichtbaar in het formuleren van de 

412 Gezamenlijke vergadering 8, 9 en 10 oktober 1992. Dr. J. Muis: “Ons belijden geschiedt in gemeenschap met de 
belijdenis van het voorgeslacht. Wat ons voorgeslacht in de Schrift heeft gehoord nemen wij ter harte. Wat zij 
hebben beleden over God en zijn bemoeienis met mensen kan ons niet koud laten. Hun belijden zet ons op een 
spoor en wijst ons een richting. Deze gemeenschap is een geestelijke zaak, een zaak van het hart, een zaak van 
geloof. Het woord ‘gemeenschap’ mag geen dekmantel worden voor vrijblijvendheid. Het is niet bedoeld om een 
beleefd afscheid van de belijdenis der vaderen mogelijk te maken. Integendeel. Deze gemeenschap moet gezocht 
en beoefend worden. Ondanks de verscheidenheid van belijdenisgeschriften spreekt het ontwerpkerkorde over de 
belijdenis van het voorgeslacht, in het enkelvoud. De verscheidenheid in formulering hoeft geestelijke eenheid niet 
in de weg te staan. Diversiteit hoeft geen probleem te zijn, zolang wij ons gemeenschappelijk geloof in de 
verschillende teksten kunnen herkennen. In de huidige fase van onze geschiedenis kunnen wij in de genoemde 
belijdenisgeschriften ons gemeenschappelijk geloof inderdaad herkennen. Het is niet moeilijk uitspraken uit de 
lutherse en gereformeerde belijdenissen naast elkaar te leggen die op zichzelf genomen met elkaar in strijd zijn. 
Deze verschillen wogen in de zestiende eeuw zo zwaar dat lutheranen en gereformeerden gescheiden wegen zijn 
gegaan. Wanneer wij nu het geloof vinden om samen verder te gaan, moeten wij de spanningen tussen onze 
tradities niet ontkennen, maar samen dragen en vruchtbaar maken.”
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kerkorde. De kerkorde is een soort grondwet en biedt de voor het leven en werken van de kerk 
fundamentele regels die een directe relatie hebben met wat wat de kerk belijdt.413 De oudste kerk-
orde is de ‘kerkenordening’ ingesteld tijdens de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken:

“. . . tezamen geroepen en gehouden door orde van de Hoogmogende heren der 
Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, binnen Dordrecht in de jaren 
1618 en 1619. Om goede orde in de gemeente Christi te onderhouden, zijn daarin 
nodig de diensten, samenkomsten, opzicht der leer, sacramenten, ceremoniën 
en christelijke straf.”414 

De kerkorde die tijdens Samen op Weg aan de orde is, bestaat allereerst uit de zogeheten Ro-
meinse artikelen. Hierin wordt de roeping van de kerk en gemeente verwoord en in de ordinan-
ties worden de regels uitgewerkt. De vaststelling van alle afzonderlijke Romeinse artikelen en 
ordinanties moet worden geaccordeerd door de drie afzonderlijke synoden, zoals onderstaande 
tekst uit de synodevergadering van 4-6 oktober 1993 toelicht:

“Het vaststellen van een gemeenschappelijke kerkorde behoort niet tot de be-
voegdheid van de triosynode. Elk van de drie kerken wijzigt afzonderlijk voor zich 
de kerkorde.”

De verleiding bestaat om dit kerkordetraject op te vatten als een louter juridisch traject waarin 
het vooral gaat om goede zinnen en een ordelijk geheel. In dit proces om te komen tot een ge-
zamenlijke kerkorde wordt echter zichtbaar hoe de verschillende stemmen als herinneringsdra-
gers verbonden zijn met een herinneringscultuur. 

Een van de hoofdvragen tijdens het kerkordetraject luidt: Hoe om te gaan met het ‘belijden’ van 
de traditie van de verschillende kerken? Wat bindt samen? Dat is niet alleen een juridische vraag, 
maar ook een vraag die gaat over ‘bewoonde herinnering’. 
Het belijden van de kerk staat in een traditie. In de profilering daarvan vormen de geschriften een 
wezenlijke schakel. De werkgroep Kerkorde is zich ervan bewust dat het opnemen van zowel de 
Konkordie van Leuenberg als de Dordtse Leerregels in de kerkorde niet onomstreden is. Er zijn 
theologische geschilpunten in deze geschriften over de interpretatie van het heilig avondmaal, 
de christologie en de predestinatie en de strijd spitst zich toe op de status van de Konkordie in 
relatie tot de hervormde en gereformeerde geschiedenis.415 Er is een tegengestelde beweging 
zichtbaar. Hoewel eerder was besloten dat het Samen-op-Weg-proces onomkeerbaar is en dat er 

413 De werkgroep Kerkorde. Leusden, 20 augustus 1992.
414 http://docplayer.nl/18779460-De-dordtse-kerkorde-de-dordtse-kerkorde-is-opgesteld-tijdens-de-synode-

1618-1619-in-augustus-1618-en-in-druk-verschenen-in-1620.html. Geraadpleegd januari 2016. 
415 In de brochure van een uitgave van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde 

Kerk (‘Gewikt en gewogen’ (1997)) schrijft dr. ir. J. van der Graaf het volgende: “De gereformeerde en lutherse 
stromingen in de Reformatie hebben elk hun eigen confessionele ontwikkeling gekend. Binnen de lutherse traditie 
kregen de Augsburgse Confessie en de Grote en Kleine Catechismus van Luther confessioneel gezag. Binnen de 
gereformeerde traditie kregen uiteindelijk de Heidelbergse Catechismus en de Confessio Belgica, alsook de 
Catechismus van Genève hun plaats, met in Nederland ook de Dordtse Leerregels, ofwel de artikelen tegen de 
Remonstranten. Het gereformeerd protestantisme en het lutherse protestantisme ontwikkelden zich vaak ook in 
verschillende gebieden. In 1956 aanvaardde de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk een consensus met de 
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gesproken zou worden over de staat van ‘vereniging en hereniging’, komen er tijdens het kerk-
ordetraject veel inhoudelijke geschilpunten naar voren. De huwelijkssluiting is volgens de werk-
groep Kerkorde een maatschappelijke aangelegenheid en geen kerkelijke verantwoordelijkheid. 
Over deze uitspraak wordt door de drie fusiepartners heel verschillend gedacht. Dit gaat diep, 
tot in de vezels van de historie en religieuze overtuiging; het werkt splitsend. 
In (bijna) elke samenleving is een sterke regulering van seksuele relaties. Het gaat om oerorde-
ning, oergevoelens en oerprincipes die op het spel staan. In (bijna) elke westerse samenleving 
kan een man één exclusieve relatie met een vrouw aangaan en daarmee het monopolie bezitten 
op nageslacht. In het westen veronderstelt men dat het liberale, verlichte denken over gelijkheid 
in relaties tussen man en vrouw, man en man en vrouw en vrouw, plus het overstijgen van liefde 
boven deze oerordening inmiddels in ons collectieve geheugen is ingedaald. Het is nuttig om de 
functionaliteit van taboes te onderzoeken en de ‘bewoonde herinnering’ expliciet te maken. De 
verwevenheid van macht en rollen wordt bijvoorbeeld besproken door Ganzevoort, medeauteur 
van de nota Schuilplaats in de wildernis. Hij wijst op de rol van de kerk bij seksueel misbruik. 
Soms is de kerk geen schuilplaats, maar een wildernis. De kern van het probleem is de verweven-
heid van macht, rolopvatting en de invloed van mannen die in de kerk bijna standaard hoger 
geplaatst zijn dan vrouwen en gelegitimeerd zijn door goddelijk gezag. Verder beschrijft Ganze-
voort het taboe op het bespreken van seksualiteit en geweld. Daarachter schuilt de vraag hoe 
voorkomen kan worden dat de christelijke traditie tot instrument van ideologisch misbruik kan 
worden. Wat is het gevolg van een onnadenkend hanteren van klassieke schema’s voor de rollen 
van mannen en vrouwen? 

Centraal staat het verschil in interpretatie van Bijbelteksten en de wijze van lezen. Hierachter 
liggen verschillende mens- en wereldbeelden. Dat wordt ook duidelijk uit een studiedag over het 
begrip verzoening. Op deze dag worden vanuit verschillende tradities getuigenissen gegeven 
over de betekenis van verzoening, getuigenissen die emoties oproepen: 

“Men is tot tranen toe bewogen.”416

In deze getuigenissen ligt ‘bewoonde herinnering’ opgeslagen. Zichtbaar wordt dat er verschil-
lende taalvelden zijn en verschillende tradities van verwoorden. De opvattingen die mensen over 
een begrip als verzoening hebben, hebben consequenties voor hun doen en laten.417 Bij afhanke-
lijkheid wordt het handelen volledig toegeschreven aan God, dus buiten jezelf: het overkomt je. 
Hierdoor wordt actie en actief handelen minder vanzelfsprekend. Heel anders is dit bijvoorbeeld 
voor de Achttien, die het juist als hun opdracht en verantwoordelijkheid zagen om zich uit te 
spreken en actief op zoek te gaan naar eenheid. Deze verschillende overtuigingen worden in de 
eigen groep gedeeld en de herkenning bevestigt de identiteit van de eigen groep en vormt zo 
haar herinneringscultuur en groepsidentiteit.418 Deze realiteit ‘doet mee’, omdat deze gevormd 

Evangelisch Lutherse Kerk inzake het Heilig Avondmaal; een consensus, die ook door de Evangelisch Lutherse Kerk 
werd aanvaard.”

416 Respondent 2.
417 Triosynode vergadering 12-14 februari 1998.
418 Homan, T.H. (2016).
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is door de historie van de groep en teruggaat naar de overtuiging en oorsprong ervan en ook 
veelvuldig in de media wordt herhaald. De groepsidentiteit geeft bescherming tegen impulsen 
om je zomaar aan te passen en geeft een gevoel van veiligheid. 
Een gevolg van een afhankelijke houding is dat er minder vermogen is om te veranderen. Een 
dergelijke houding verklaart waarom, ondanks allerhande argumentatie waarin getracht wordt 
om te onderbouwen waarom aanpassing van de kerkorde nodig is, dit bij delen van de fusiepart-
ners geen gehoor vindt.419 Dit wordt ook zichtbaar in de stemverklaringen die worden gegeven 
voorafgaand aan de stemming over de kerkorde tweede lezing. Er zijn mensen die daarbij uit-
spreken dat met de nieuwe kerkorde de geschiedenis, de hervormde gezindheid niet tot zijn 
recht komt. Het zicht op de kinderdoop, het avondmaal en het huwelijk behoort niet tot de belij-
denis, zo wordt gezegd. Dit roept emoties op omdat velen zich enorm hebben ingezet om met 
toewijding en geloof te werken aan deze concept-kerkorde, om een brug te slaan tussen de toe-
komst en dat wat dierbaar is. Dat het niet lukt en er uitspraken worden gedaan om de kerkorde 
niet te aanvaarden, wordt als pijnlijk ervaren. 

5.6  Verhaal 5 – Acceptatie 

In een herinneringscultuur is naamgeving geen sinecure. Naamgeving is iets essentieels, het 
drukt uit wat in essentie op de voorgrond treedt. Een naam is meer dan een formaliteit; een 
naam roept emoties op. Zo verwoordt de dichteres Neeltje Maria Min420 in haar gedicht ‘Voor 
wie ik liefheb wil ik heten’ treffend dat een naam verbonden is met identiteit, geborgenheid, 
oerbegin en aanspreekpunt:

Bij een deel van de hervormden blijft moeite bestaan om volmondig mee te gaan met Samen op 
Weg. Dit deel wil in de concept-kerkorde en de ordinanties meer ruimte creëren ‘om eigen vor-
men van kerkelijk leven’ voort te zetten binnen het gezamenlijke kerk-zijn. Tegelijkertijd ontstaat 
in deze periode een gevoel van erop of eronder. Om een scheuring in de hervormde synode te 
voorkomen geeft de motie van hervormde tegenstanders van de kerkfusie de gelegenheid om 
voorstellen te doen voor het behoud van de eigen identiteit in de verenigde kerk. Echter, het 

419 Peterson, J. (2002, p. 258): “The individual embodiment of collective past wisdom is turned into the personification 
of inflexible stupidity by means of the lie. The lie is straightforward, voluntary rejection of what is currently known 
to be true. Nobody knows what is finally true, by definition, but honest people make the best possible use of their 
experience. The lie is a matter of voluntary failure to explore, and to update.”

420 Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966). In: De naam een kwestie van identeit. Gerard Renee de Groot (2005).
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aannemen van het amendement421 zorgt voor een vertrouwensbreuk, omdat er in alle toonaar-
den was besproken en gebrainstormd over de criteria van de naam en het besluitvormingspro-
ces was afgesloten. Ervan overtuigd dat het probleem van een van de partners een gezamenlijk 
probleem is, wordt er opnieuw een gesprek gevoerd over de naam.422 Dit gesprek gaat echter 
voorbij aan het feit dat het probleem groter is dan de naam.

Acceptatie is een proces waarbij het niet uit de weg gaan van dat wat schuurt (betreden van de 
plek der moeite), aandacht voor reflectie (het proces van de Groep van Acht) en het openstaan 
voor veranderen (breken met hetzelfde) de ingrediënten zijn.

5.6.1 De plek der moeite 

Men komt er met elkaar niet uit. Het lukt niet om het gesprek aan te gaan. Er zijn volgens de 
gereformeerden en lutheranen geen steekhoudende nieuwe argumenten voor een andere naam. 
Tijdens de synodevergadering van 1999 deelt men namens het Jongerensynode-beraad mee dat 
een kleine honderd jongeren uit de volle breedte van de Samen-op-Weg-kerken en uit alle delen 
van het land tijdens een landelijke bijeenkomst een agenda voor de toekomst hebben opgesteld. 
Een van de gespreksthema’s is het imago van de kerk. Is de naam van de kerk nu splijtzwam of 
bindmiddel, vroegen de jongeren zich af. De jongeren hadden er schoon genoeg van en deelden 
bij aanvang van de gezamenlijke vergadering pepermuntjes uit, met daarbij de boodschap: 
“Voor mijn part noem je haar de Pepermuntkerk!” Deze actie drukt het onvermogen uit van de 
discussie rond de naam. Het lukt de hervormden niet om vertrouwen te wekken. Het voorstel 
van de werkgroep Kerkorde wordt door de gereformeerde en lutherse synode verworpen. Er 
ontstaat opnieuw een impasse.
Sinds 1992 werd er in de triosynode al gesproken over de naam van de kerk. En nog is er geen 
overeenstemming. Dit doet de beeldvorming van de kerken naar buiten geen goed. 

Om bovenstaande gebeurtenissen dieper te verstaan, is het van belang te onderzoeken hoe ‘in-
sluiten’ en ‘uitsluiten’ in bewoonde herinnering werken. Hoe beperkter de toegang tot de herin-
neringscultuur, hoe fijnmaziger het weefsel van taal en betekenis. Het ‘ware’, de precieze verwoor-
ding ervan, luistert heel nauw en is beperkt tot een selecte groep ingewijden. Een voorbeeld 
hiervan is een reactie van een herinneringsdrager op de uitdrukking ‘een religieus moment’. Vol-
gens hem is dit een rare verwoording is, moet het ‘schriftlezing en gebed’ zijn. Elke kerkelijke 
vergadering, ook de synode, wordt met gebed, Schriftlezing of lied geopend en gesloten. Een an-
dere herinneringsdrager geeft aan dat beter gesproken kan worden over een ‘liturgisch moment’. 
Wat ook opvallend is, is de taal die de herinneringsdragers gebruiken. De woorden strijd, pijn, 
onbehoorlijk en emotioneel komen veelvuldig voor. De herinneringsdragers maken de achterlig-
gende zienswijzen en de onderstroom bespreekbaar en zichtbaar. Dit laat zien dat Samen op 
Weg een ‘plek van moeite’ was. 

421 Het amendement: ‘De Verenigde Kerk der Hervorming in Nederland’ werd met 35 stemmen voor en 33 stemmen 
tegen aanvaard.

422 Memorandum naamgeving van de werkgroep Kerkorde, 3 november 1998.
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Juist in Samen op Weg wordt duidelijk hoezeer de eigen herinneringscultuur (emotie en traditie, 
met andere woorden: bewoonde herinnering) een rol speelt in het fusieproces. Dit wordt bijvoor-
beeld verwoord door het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk.423 Het comité 
kan vanuit de geformuleerde onopgeefbare uitgangspunten de hervormde synode niet prijsge-
ven; het gaat daarbij om de ambtelijke vergadering, gekozen door en vanuit de hervormde clas-
ses met een eigen verantwoordelijkheid en eindbevoegdheid in leer en leven. Er is sprake van 
een onopgeefbare realiteit van zijn. 

Een zienswijze wordt een zijnswijze.424 

5.6.2 Aandacht voor het proces van de Groep van Acht

De Groep van Acht425 moet het proces weer vlot trekken. Wat opvalt, is dat er aandacht gegeven 
wordt aan het proces waar de werkgroep doorheen gaat als voorbeeld van de moeite die er be-
staat binnen Samen op Weg. Er wordt gezegd dat de werkgroep daarmee wil trachten voelbaar 
te maken dat de deze groep niet zomaar een formele route aflegt, op zoek naar zo haalbaar 
mogelijke posities en voorstellen. De groep gaat een weg van bidden, worstelen, zoeken, elkaar 
recht doen, luisteren, vinden. Ieder groepslid op zijn of haar beurt verwoordt de crisis die is 
ontstaan. De groepsleden gaan allerlei mogelijkheden na om de problematiek op te lossen, tot 
het stoppen van het hele proces aan toe. 

In deze stap wordt zichtbaar dat het voelbaar maken van wat het inhoudt om elkaar recht te 
doen, essentieel is om echt te luisteren. Elke stem heeft een eigen herinnering en verwoordt een 
eigen standpunt. Hierdoor is die herinnering niet meer alleen iets persoonlijks, maar wordt deze 
transparant voor de deelnemers aan het proces. Er is sprake van tasten, wat inhoudt dat de 
groepsleden niet bij voorbaat een opstelling kiezen of dat er gelijk een oplossing voorhanden is. 
Juist die constatering doet recht aan de complexiteit en schept ruimte. Ook het feit dat het ge-
voel bespreekbaar wordt gemaakt, is onderdeel van het proces. Men staat stil bij de aannames 
van Samen op Weg. Heeft men wellicht een te optimistische kijk op Samen op Weg? De naam-
synode was geen incident, maar een uitdrukking van intense verlegenheid. Er wordt gezocht 
naar iemand die thuis is in het begeleiden van complexe veranderprocessen en tevens een mee-
levend kerklid. Deze man confronteert het achttal met persoonlijke gevoelens en visies inzake 
Samen op Weg. In de vertrouwelijkheid van deze kleine groep – zo wordt verteld – bloeien open-
hartigheid en eerlijkheid op. Men leert elkaar nog beter kennen, doordat ieders motief en drijfve-
ren helder worden. Zo ontstaat er in de werkgroep aanvaarding, maar ook de wil om in tijden van 
secularisatie samen op te trekken. Deze stap maakt zichtbaar dat je niet uit jezelf zicht heb op je 
blinde vlekken. Zeker in een complex veranderproces zoals Samen op Weg komt inzicht niet 

423 Rapportage met betrekking tot de ingekomen reacties op het besluit van de generale synode d.d. 21 maart 1998 
waarin de vertegenwoordigers van de ‘bezwaarden’ in het kader van de behandeling van de ontwerp-ordinanties de 
gelegenheid werd gegeven voorstellen te doen ter waarborging van de identiteit en kerkordelijke status van de 
desbetreffende (wijk)gemeenten binnen de toekomstige verenigde kerk.

424 Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 130). 
425 De Groep van Acht: J.W. Doff, K. van der Horst, J. de Jager-van der Kam, B. Plaisier, A. Romein, J. Sick-Vernhout,  

K. Wigboldus, B. Wallet.
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zomaar vanzelf. Wat zijn de motieven van je gedrag, waarom houd je vast aan wat je vindt? 
Welke emoties spelen hierin een beslissende rol?

Vervolgens begeleidt de Groep van Acht het gesprek tijdens een synodevergadering over hoe het 
nu verder moet met Samen op Weg. De Groep van Acht heeft ervoor gekozen om in gemêleerde 
groepen, waarin de verschillende stemmen vertegenwoordigd zijn, aan de hand van vragen, het 
onderlinge gesprek te voeren. Er wordt gesproken over het meedragen van pijn aan het proces 
van Samen op Weg, en het al dan niet herkennen ervan en over een aantal voorstellen over de 
vereniging als groeimodel.
In de verschillende gespreksgroepen wordt zichtbaar dat er niet als vanzelf een collectief leerpro-
ces ontstaat. De verschillende opvattingen zijn zichtbaar en hoorbaar. Sommigen uiten zorg 
over de interne oriëntatie, het niet zien van de negatieve uitstraling naar de wereld, anderen 
hebben het intense verlangen om in Gods waarheid te leven. De zorg voor het behouden van het 
belijden dat is overgeleverd door het voorgeslacht, leeft sterk bij degenen die zich bezwaard 
voelen. Ook is er zorg om in onze moderne cultuur en tijd rekenschap te geven van de belijdenis. 
De discussie concentreert zich rond twee lijnen:
1. die van Samen op Weg: samen zoeken naar de eenheid;
2. die van het aan elkaar ruimte geven en in het bijzonder aan de bezwaarden. 

Er worden diverse scenario’s besproken, van versnellen van het fusieproces tot stoppen en op-
lossingen ertussenin. De discussie rond de naam wordt uitgesteld. Later in 2002 wordt de com-
missie-Stelwagen voorbereid, om buiten de synode te zoeken naar verbinding.

5.6.3 Breken met hetzelfde

Wat zichtbaar wordt, is de taaiheid van het Samen-op-Weg-proces. Lukt het om individuele in-
zichten op collectief niveau te verenigen? Dit blijkt geen makkelijke zaak. Dit is geen onbekende 
taaie factor, want het delen van individuele principes en het vertalen naar gezamenlijke inzichten 
is geen gemakkelijke opgave.426 Als het gaat een verandering van praktische aard (bijvoorbeeld 
een nieuw briefhoofd en logo) is de overdracht veel makkelijker dan als het gaat over een prin-
cipe. Wat betekenen waarheid, eenheid, verzoening, liefde eigenlijk precies in relatie tot Samen 
op Weg? Er is een interne ‘hygiëne’ nodig om elkaar zonder oordeel in de ogen te kijken. 

426 Wierdsma, A.F.M. (1999, pp 44-45 ). “De betekenis van een communicatieve boodschap wordt in sterke mate 
bepaald door de context: de plaats en het moment van communiceren. Context refereert ook aan de gedeelde 
opvattingen, waarden en geschiedenis die de betrokkenen in het communicatieproces met elkaar delen. …
Naarmate de context meer vertrouwd en bekend is, kan de mate van codificatie van een boodschap geringer zijn. 
Boisot (1987) spreekt in deze situaties van een lage mate van codificatie.” 

 . . “Principes zijn minder gecodificeerd dan inzichten of regels. Als mensen over principes spreken, gebruiken ze 
vergelijkingen, hanteren ze metaforen en doen ze een beroep op het aanvoelen van wat bedoeld wordt. Principes 
worden begrepen en gedeeld door actoren die geschiedenis en context met elkaar delen.”

 .. “Als de codificatie toeneemt, wordt meer betekenis expliciet verwoord en neemt het belang van kennis van de 
context af. Daardoor neemt de mogelijkheid toe betekenis te verspreiden aan hen die minder bekend zijn met de 
context. Boisot (1987) spreekt van de diffusiemogelijkheden. Diffusie geeft de mate en het gemak aan waarmee 
boodschappen kunnen worden verspreid onder mensen uit verschillende contexten.”
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De werkgroep bestond uit acht personen die elkaar – zo wordt gezegd – hoogachtten en elkaar 
grondig hadden leren kennen. Ze maakten zichtbaar ruimte voor het bespreken van gevoelens 
en deden voorstellen om heikele punten te bespreken of te parkeren, zoals die rond de naamge-
ving. Dit is belangrijk, omdat verandering niet losstaat van relaties (herinneringsdragers) en een 
organisatie (collectief geheugen). Zonder interactie die erop gericht zijn om vertrouwen te laten 
groeien en te reflecteren op het eigen handelen, is er geen veranderbereidheid, en zonder veran-
derd bewustzijn van het collectieve geheugen is er geen verandering die beklijft. Juist in deze 
interacties gaat het over de handelingspraktijk van bewoonde herinnering. De Groep van Acht 
slaagt erin om de interactie op gang te brengen en het lukt om het vertrouwen in elkaar te her-
winnen. De aanpak van de Groep van Acht kenmerkt zich door: 
-  voorbereiding door een groep met diverse achtergronden die het bewustzijn met betrekking 

tot vanzelfsprekende aannames in de bewoonde herinnering scherpt;
-  ervoor openstaan om met elkaar ‘van aangezicht tot aangezicht’ te spreken en de ‘nieren te 

proeven’;
-  het niet uit de weg gaan van tegenstellingen en spanningen en het benoemen van gevoel en 

emotie;
-  toepassing van de opzet van het proces dat de voorbereidingsgroep heeft ervaren, in de ge-

zamenlijke vergadering;
- de gezamenlijke vergadering opsplitsen in groepen waarin diversiteit is gewaarborgd.

Er is ruimte voor vragen waarin de spanning en tegenstelling worden benoemd. Een veilige leerom-
geving is gebaat bij een echt gesprek over wat pijn veroorzaakt en wat de scenario’s zijn voor de 
toekomst. Dit maakt echt contact mogelijk en schept ruimte voor voortgaande gesprekken. 
Geen contact met  de vragen die schuren wordt wel vergeleken met mensen die ziek worden in 
te schone huizen, omdat ze niet bestand zijn tegen bacteriën, waardoor het totale systeem ver-
zwakt. Met andere woorden: zonder ‘vuile handen’ en ‘breken met hetzelfde’ is een fusie niet 
mogelijk. Dit is echter niet gemakkelijk, omdat er een sterke disciplinerende werking van een 
herinneringscultuur uitgaat, wat resulteert in een verharding van het bestaande ordeningsresul-
taat. De plek der moeite valt weg als de ordeningsbehoefte (controle) het ordeningsresultaat 
vastlegt.427 Alleen als het mogelijk is het ordeningsresultaat te heroverwegen, ontstaat er ruimte. 
Wanneer de dialoogruimte geen mogelijkheden biedt voor andere ordeningen dan de bestaande 
en/of geen toegang biedt voor actoren met een andere visie, dan is de relationele en construc-
tieve kwaliteit laag. Het ordeningsresultaat brengt een blindheid voor de eigen uitsluitende wer-
king met zich mee.428 Dit betekent dat ook de begeleiding van een veranderproces niet te redu-
ceren is tot het voorzitten van een vergadering of het samenvatten van de inhoud en het 

427 In Wierdsma, A.F.M. (1999, p. 132): “Koolstra (1988) geeft aan dat collectieve, relationele en constructieve criteria 
de neiging hebben na verloop van tijd in de context te kruipen. Er ontwikkelt zich een proces van disciplinering: 
Individuen richten zich op de collectieve kwaliteitscriteria bij het formuleren van wat ze kwaliteit vinden. De 
disciplinerende werking resulteert in een verharding van het bestaande ordeningsresultaat: reïficatie van ervaren 
collectieve kwaliteit. Toegang tot de dialoog wordt door de disciplinering mede bepaald door de bereidheid en het 
vermogen binnen de collectieve kwaliteitsdefinitie te blijven. De plek der moeite valt weg als het ordeningsresultaat 
de spanning tussen ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat weg neemt. Het ordeningsresultaat brengt een 
blindheid voor de eigen uitsluitende werking met zich mee.”

428 Ibid., p. 133.
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procedureel begeleiden van besluitvorming. Het gaat over de condities van de conservatieruim-
te (de constructieve kwaliteit) en de facilitering en bewaking van de relationele kwaliteit wil er 
een verdiepingsslag mogelijk zijn. Het is een leerbeweging om ‘breken met hetzelfde’ mogelijk 
te maken. Het is andere wegen zoeken van bespreken, zelf een voorbeeldverhaal kunnen vertel-
len, maar ook kunnen confronteren en meebewegen. 

Een veilige leeromgeving is dus noodzakelijk en niet dat men vlucht in voorbereide statements 
die opgepikt kunnen worden door de media. Dit punt wordt veelvuldig genoemd in Samen op 
Weg. De media spelen een negatieve rol en bevestigen vooral wat niet lukt, wat negatief is. Dit 
maakt de synode meer een arena dan een ruimte waarin een dialoog gevoerd kan worden. 
Vanaf het prille begin spelen de media een belangrijke rol in het landelijke debat over Samen op 
Weg429 en tijdens het hele proces roepen ze gevoelens op. Aan het begin zijn de landelijke media 
ondersteunend430 bij het aanjagen van de vernieuwing, terwijl de ‘kerkelijke media’ vanaf het 
begin versnipperd en verschillend reageren. Over het algemeen genomen worden de landelijke 
media steeds sceptischer en kritischer. Dit wordt mede veroorzaakt door de versnipperde en 
polariserende werking van de verschillende kerkeigen media. Zo werkt iemand van het blad De 
Waarheidsvriend meestal niet samen met iemand van de IKON. Er  wordt snel een conclusie ge-
trokken als men schrijft voor De Waarheidsvriend of werkt voor de IKON, welke herinneringscul-
tuur  hieruit spreekt. Mechanismen van insluiten en uitsluiten zijn dan een feit. Dit is niet door-
broken. 
De institutionele praktijk is weerbarstig, want de bestaande structuur gedraagt zich altijd vijan-
dig naar innovatieve benaderingen, waardoor tegen de stroom ingaan een vast onderdeel is bij 
elke echte vernieuwing. Regelmatig klinkt in de kerkeigen media de oproep dat er rekening ge-
houden moet worden met ‘de gevoelens van mensen’. Daarmee wordt, zoals een herinnerings-
drager opmerkt, altijd bedoeld dat mensen van de rechtervleugel niet mee wilden. Andere gevoe-
lens worden niet echt besproken, behalve als de  gezamenlijke synodevergadering opgedeeld 
wordt in groepjes en de verschillende stromingen door elkaar heen zitten en niet als machtsblok 
kunnen opereren. Op die momenten is er wel echt contact en lukt het om verschillen te bespre-
ken. In de plenaire bespreking met wel tweehonderd mensen is dit niet mogelijk en gaat het 
vooral om ‘scoren voor de achterban’ en ‘in de krant komen’, zoals de respondenten opmerken. 
Er wordt wel getracht de kloof te verkleinen door het ‘land in te gaan’. Ook zijn werkgroepleden 
zeer actief in het toelichten van de kerkorde. Er ontstaat bij de kerkeigen media iets meer het 
inzicht dat de media negatief zijn voor het imago van de kerk, voor het Woord. 
Media als factor van invloed gecombineerd met het gebruiken van formeel gezag om een initia-
tief of voorstel tot besluit van vereniging mandaat te verschaffen is sterk zichtbaar in de slotfase, 
wat ook blijkt uit de volgende quote: 

429 We denken zelf dat we vaak rationeel denken en beslissen, in de praktijk kiezen we vooral op emotie en intuïtie. Zie 
ook Frijda, N.(2005). 

430 Zie ook: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%28de+oproep+van+de+Achttien%29&page=3. 
Geraadpleegd 12 december 2017.
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“lk realiseer me dat ikzelf deze laatste fase van Samen op Weg vooral gezien heb 
als een beweging van de kerkleden, ambtsdragers midden in de samenleving. 
Daar werd, vooral in de kranten en op radio en tv vaak de discussie gevoerd. Op 
de synode waren de synodeleden daar al zeer door beïnvloed of soms door ge-
sprekken die ze met hun achterban hadden gevoerd of voorbereid.”

5.6.4 De ‘rijke tijd’: voorbij of niet?

De ‘rijke tijd’ is voorbij. In veertig jaar tijd is de kerk van een gezaghebbende en machtige stem 
gemarginaliseerd naar de randen van de publieke ruimte. Het leek erop dat een deel van ‘de 
voormannen’ wilden vasthouden aan wat was. Bewoonde herinnering is een sterke kracht en 
bepaalt het handelen. Soms domineert doormodderen boven het vinden van glorieuze en ro-
buuste oplossingen. Om te kunnen veranderen, helpt het als er diversiteit is en verschillende 
stemmen vertegenwoordigd zijn. Het onderzoeken van bewoonde herinnering vergt het betre-
den van de ‘plek der moeite’ en ‘breken met hetzelfde’, en dit is wellicht ook iets van ‘omkeren’, 
de dialoog aangaan. Zowel onder elkaar als met de wereld om hen heen. De minderheid zijn 
heeft in zichzelf wellicht meer rijkdom dan gedacht.
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HOOFDSTUK 6 

Conclusies en discussie

6.1  Inleiding 

In dit proefschrift staat de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex 
veranderproces centraal. Dit hoofdstuk gaat in op de conclusies van dit onderzoek als antwoord 
op de vraagstelling en deelvragen.

Vraagstelling:
Wat is de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex veranderproces? 

Aan de hand van de deelvragen beantwoord ik de vraagstelling. Vervolgens draag ik enkele dis-
cussiepunten aan die opgeroepen worden door dit onderzoek. Tot slot geef ik aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek en voor de veranderpraktijk.

6.2  Deelvragen

6.2.1 Deelvraag 1

1. Wat is de betekenis van de tijd (actualiteit) in Samen op Weg? 

Hervormd, gereformeerd of lutheraan, allen groeien op in een tijd met meer zeggenschap, wel-
vaart, andere muziek en nieuwe mogelijkheden. De generaties groeien op tegen de achtergrond 
van de Tweede Wereldoorlog en er is een besef dat de kerken een verantwoordelijkheid hebben. 
Zowel binnen als buiten de kerk leeft bij een deel van de bevolking het besef van urgentie dat er 
binnen en buiten de kerk gezocht moet worden naar eenheid en samenwerking. De grenzen van de 
eigen socialisatie, landsgeschiedenis en kerkgeschiedenis worden doorbroken. Er is een door-
stroom naar het hoger onderwijs en er is sprake van wetenschappelijke vindingen in bijvoorbeeld 
de techniek (de maanlanding), medische wereld (de pil) en biologie (de evolutie). Deze ontwikke-
lingen zorgen ervoor dat een voorhoede, onder wie veel jongeren, vragen stellen bij de verzuiling. 
Dit punt wordt ook expliciet door de herinneringsdragers aangehaald. Aan de andere kant wordt 
ook door de herinneringsdragers aangegeven dat velen nog naar binnen keken. 
De start van Samen op Weg valt niet te verklaren zonder daarin de betekenis van de tijd, de ac-
tualiteit, en de veranderbereidheid van de jaren zestig van de vorige eeuw te verdisconteren. 

Minder scherp is aan te wijzen hoe de actualiteit van betekenis is in het vervolg van Samen op 
Weg. Regelmatig wordt wel gezegd dat de relevantie van de kerk is gelegen in het zoeken naar 
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antwoorden op nieuwe vragen en dat elke tijd nieuwe uitdagingen kent. In rapporten wordt bij-
voorbeeld nagedacht over de stad als plaats van verandering en een tijdperk als new age. Maar 
de fusiepartners hechten een verschillend belang aan de tijd (zie deelvraag 2).
Wel is het doorbreken van de fixerende werkingsmechanismen en de wil om uit impasses te 
komen ingegeven door de urgentie van de actualiteit, het nieuwe millennium en de mogelijkhe-
den van internet die een versnelling en verandering teweegbrengen. De slotfase van Samen op 
Weg is mede ingegeven door de actualiteit en het niet meer kunnen verantwoorden van de in-
terne oriëntatie. Was de start van Samen op Weg niet te verklaren zonder de veranderbereidheid 
van de jaren zestig, zo is de eindfase niet te verklaren zonder het urgentiebesef dat het alsmaar 
voortdurende proces van Samen op Weg niet meer ‘spoort’ met de tijd en de relevantie ervan 
steeds meer ter discussie komt te staan. De betekenis van de tijd (actualiteit) is dus aan te wij-
zen voor het begin en het eind van Samen op Weg.

6.2.2 Deelvraag 2

2. Op welke wijze zijn ankerplaatsen, herinneringsdocumenten en de herinneringsculturen van beteke-
nis in Samen op Weg?

De ankerplaatsen en herinneringsdocumenten verbinden het heden met het verleden. 
Tijdens Samen op Weg blijkt dat de herinneringsculturen verschillend omgaan met de anker-
plaatsen en herinneringsdocumenten. De ene herinneringscultuur hecht belang aan het verle-
den en het herhalen van de herinneringsdocumenten, de andere herinneringscultuur hecht meer 
aan het belang van de toekomst; hoe moet de toekomstige generatie het Woord verstaan? 
De oproep tot eenheid om krachtig naar buiten te treden maakt duidelijk dat de Achttien en de 
voorhoede zich meer bezighielden met de toekomst dan met het verleden, terwijl de bezwaarden 
hechtten aan het verleden met de herinneringsdocumenten als de Drie formulieren van Enigheid. 
In de profilering van de herinneringscultuur vormen de geschriften een wezenlijke schakel, waar-
bij zowel de Konkordie van Leuenberg als de Dordtse Leerregels niet onomstreden zijn. Het her-
inneringsdocument God met ons wordt door de ene fusiepartner gezien als inspirerend en bevrij-
dend en door de andere als ‘het hellend vlak’. De status van de Belhar Belijdenis is een punt van 
gesprek bij het ontwerp van een nieuwe kerkorde. Deze belijdenis vormt een nieuwe ankerplaats 
(afwijzing apartheid) en een nieuw herinneringsdocument, maar het is duidelijk dat een nieuw 
herinneringsdocument niet zonder meer opgenomen wordt in de herinneringsculturen. 

De ankerplaatsen en herinneringsdocumenten zijn dus van betekenis bij het gesprek over de 
inrichting van de nieuw te vormen kerk. Wat krijgt welke plek in de nieuwe orde? Wat kan worden 
losgelaten en wat moet mee? Hierover wordt door de fusiepartners verschillend gedacht en 
daarom zorgen de ankerplaatsen en herinneringsdocumenten voor verschil van mening.
In de herinneringspraktijk zijn er verschillen over de interpretatie van de traditie en de omgang 
met de Bijbel, de geloofsbeleving, de prediking, de ethische opvattingen, het omgaan met regels 
en rituelen. Achter deze punten liggen verschillende mens- en wereldbeelden. Het uit zich op de 
volgende terreinen:
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- beeld van God
- ethiek
- lithurgie
- besturingsprincipes

Beeld van God
Wat is de eigen verantwoordelijkheid? 
Sommigen gelovigen hebben moeite met het benoemen, erkennen en belijden van vertrouwen 
op Gods voorzienigheid en stellen vragen bij het lezen van de Bijbel. Anderen stellen het per-
soonlijk geloof in een persoonlijke God met belijdenis van het ware geloof centraal en de hand-
having daarvan in een kerk als vergadering van ware Christusbelijders. 

Ethiek
Wie is mijn naaste en hoe ga ik met hem/haar om? 
Sommigen menen dat de homoseksuele naaste een rechtmatige plaats in de kerk toekomt, ter-
wijl anderen hier alleen van een ‘te verwerpen zonde’ kunnen spreken. Sommigen menen dat het 
dulden van kernwapens op ons grondgebied in flagrante strijd is met de wil van God, terwijl 
anderen van mening zijn dat deze wapens niet prijsgegeven kunnen worden. De een vindt het 
conciliair proces over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping een greep van linkse 
denkers, terwijl anderen hier wijzen op de verantwoordelijkheid die wij hebben gekregen. Wat is 
een goed leven?

Liturgie
Wat strekt tot eer van God?
Er is discussie over de invulling en verwoording van rituelen als avondmaal, doop en huwelijk in 
de kerkorde. Dit is geen eenvoudig discussie. De opvattingen zijn gebaseerd op eeuwenoude 
geschriften en er is door veel wijze mensen over nagedacht. De drie fusiepartners hebben ver-
schillende ankerplaatsen en verschillende herinneringsdocumenten, er wordt hierover verschil-
lend gedacht. 

Besturingsprincipes 
Hoe ga je om met verschillende besturingsprincipes?
Bij de een leeft de overtuiging dat de kerk gebouwd is op eeuwen geschiedenis, waarvan de her-
vormde kerkorde een vertaling is van de regels en waaraan niet zomaar gesleuteld kan worden, 
terwijl anderen juist omwille van ‘een Woord voor de Wereld’ verandering willen. De verschillen 
gaan diep, tot in de vezels van de historie en religieuze overtuiging, en werken splitsend. 

Zo kom ik tot de beschrijving van vier herinneringsculturen op basis van de verschillende over-
tuigingen van de fusiepartners en de modaliteiten die in Samen op Weg participeren. 
In elke herinneringscultuur ligt een ander accent op de wijze waarop de tijd en de traditie zich 
verhouden tot herinneren en handelen, en de wijze waarop de tijd en traditie zich verhouden tot 
een interne of externe oriëntatie. Zie hieronder.
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Het Woord in orde

Iedereen is welkom, de regels zijn helder
  
Wat: present stellen traditie. 
De tijd vraag een open houding, maar vaste 
liturgische vormen.

Wie: Lutheranen, deel Hervormde Kerk.

Woord voor de wereld

Aanstekelijk christen zijn                                   

Wat: present stellen nieuwe 
herinneringscultuur. De tijd vraagt actie

Wie: de Achttien, de voorhoede, werkgroep 
Toekomstige Vormgeving en de jongeren 
betrokken bij de start van Samen op Weg, 
deel Hervormde Kerk, en Gereformeerde 
Kerken.

Het Woord bewaren

Alleen Gods genade

Wat: verlangen naar het verleden. 
Terugkeren naar het  strikte regels uit 
herinnerdocumenten als de Dordtse 
leerregels en de voorvaderen. 

Wie: deel Gereformeerde Bond, 
confessionelen, volgers van Comité tot 
Behoud van de Hervormde Kerk en het 
Gekrookte Riet.     

Woord van persoonlijk geloof

In de Wereld, maar niet van de Wereld

Wat: present stellen Hervormde en 
Gereformeerde geschiedenis. De tijd is 
ondergeschikt, vorm aanpassen maar 
inhoud niet.

Wie: de midden-orthodoxie in de 
Hervormde Kerk, deel Gereformeerde 
Bond en deel Gereformeerde kerken 

Handelen 

Herinneren

ExternIntern  

Figuur 6.1. Het kwadrant met de herinneringsculturen in Samen op Weg.

De horizontale as staat voor de verhouding intern-extern:
-  Extern staat voor het openstaan voor de tijd, de actualiteit, zoals willen ingaan op ontstane 

ontwikkelingen in de wetenschap en de vragen in de maatschappij.
-  Intern staat voor een interne oriëntatie, op overgedragen regels, geschriften en herinnerings-

documenten.

De verticale as staat voor de verhouding herinneren-handelen:
-  Herinneren (beheersen) staat voor de manier waarop het verleden en geloofsdogma’s zijn 

gedefinieerd en herdacht.
- Handelen (flexibel) staat voor een nadruk op het nu, het handelen en de actie.

Uiteraard is dit een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Toch maakt dit kwadrant zicht-
baar dat er binnen de verschillende herinneringsculturen een spanningsveld bestaat tussen her-
inneren en handelen enerzijds en tussen interne en externe oriëntatie anderzijds. 
De verschillende herinneringsculturen stoten elkaar in meer of mindere mate af en eenheid in de 
zin van mentale eenheid is niet mogelijk. De herinneringsculturen in de hervormde kerk, gere-
formeerde kerken en lutherse kerk zijn niet gelijk. Met name bij de hervormde kerk valt op te 
merken dat er in alle vier de kwadranten volgers zijn, terwijl de herinneringscultuur bijvoorbeeld 
in de lutherse kerk (voor zover onderzocht), het meest eenduidig is. 
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De herinneringsculturen vertalen zich ook naar verschillend gedrag. Zo valt te verklaren dat er in 
de herinneringscultuur ‘Woord voor de Wereld’, meer handelingsvrijheid en experimenteerruim-
te is dan in de andere herinneringsculturen. Ook is te zien dat in het begin van Samen op Weg 
de herinneringscultuur ‘Woord voor de Wereld’ de dominante herinneringscultuur is van de 
herinneringsmanagers (degenen die Samen op Weg ‘sturen’). In het verloop van Samen op Weg 
is er een verschuiving te zien. Met name vanaf 1986 is zichtbaar dat de herinneringsculturen ‘het 
Woord bewaren’ en het ‘Woord van persoonlijk geloof’ zich gaan manifesteren. Deze twee herin-
neringsculturen werken soms samen en soms, zeker naar het einde van Samen op Weg, ont-
staan er scheuren; uiteindelijke stapt een deel van de volgers van ‘het Woord bewaren’ eruit en 
vormt de Hersteld Hervormde Kerk. Signalen hiervan zijn te zien in de regelmatig terugkerende 
bezwaren van afgevaardigden op de synode. Verschillende namen komen bij herhaling voor. Het 
zijn niet zozeer de theologen, maar veeleer de gewone kerkgangers in de Hervormde Kerk die 
het woord voeren. Met name de discussie over het al dan niet opnemen van een artikel over het 
huwelijk en andere verbintenissen raakt aan de emoties van kerkgangers. 
De herinneringscultuur ‘het Woord in orde’ is vanaf 1990 (volledig participatie lutheranen) een 
constante stem voor ruimte voor de lutherse traditie. Ook al gaat het om een kleine groep, toch 
hebben zij hun herinneringscultuur op veel punten weten te vertalen en vastgelegd zien worden 
in de kerkorde.

6.2.3 Deelvraag 3

3. Wat is de betekenis van veranderparadigma’s en werkingsmechanismen in Samen op Weg?

In een fusie gaat het om het voortbestaan van een organisatie waarbij kwesties spelen als iden-
titeit, de kern van de opvattingen van de dienst of de missie, wederzijds vertrouwen en prakti-
sche afspraken. De meerwaarde van een fusie is dat deze een betere positie moet opleveren voor 
alle fusiepartners. Er is sprake van van vier veranderparadigma’s en werkingsmechanismen (zie 
hieronder).

Figuur 6.2. Kwadrant veranderparadigma’s en werkingsmechanismen in Samen op Weg.
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Toelichting

1.  Veranderen is noodzakelijk en gaat gepaard met intiatief, gesprek, acties om vernieuwing en 
verandering tot stand te brengen.

Het samen spreken (support van de verandering; gesprek arrangeren, beweging in gang zetten, 
verandering ondersteunen) is veelvuldig aan de orde tijdens Samen op Weg. Dit is over de hele 
linie sterk zichtbaar. De betrokkenheid en het commitment van velen die zich voor Samen op 
Weg inzetten, is enorm. Zonder deze betrokkenen was het niet gelukt om ook maar iets te reali-
seren van de ambitie van Samen op Weg. Initiatief is in periode 1 en 2 sterk zichtbaar, vlakt dan 
in periode 3 en 4 af en komt terug in periode 5. Dit is deels te verklaren uit het feit dat het initia-
tief van de Achttien in periode 1 valt en vervolgens uitmondt in het opzetten van de gezamenlijke 
synodevergaderingen, het Statuut en de Intentieverklaring. In periode 3 is er sprake van conflict 
en ontstaat er een koerswijziging die in periode 4 wordt uitgewerkt. Periode 5 wordt gekenmerkt 
door het initiatief om Samen op Weg te versnellen. Naar het einde van Samen op Weg worden 
in toenemende mate besluiten genomen. 

2.  Veranderen is niet beter en gaat gepaard met vertragen door onder andere meer informatie 
vragen. 

Achtergrond van dit werkingsmechanisme is oordelen (weerstand; voice of justice en voice of 
 cynicism) en de drijfveer is gericht op het behoud van de inhoud; er is wellicht aanpassing in de 
vorm mogelijk. Dit heeft ook een functie, om door aanscherping te komen tot een ander com-
promis.
Vertragen komt voor in periode 1 en 2 en zet zich door in periode 3, 4 en 5. Zo zijn er in periode 
4 bijvoorbeeld 25 bijeenkomsten geweest waarin intensief is beraadslaagd over de teksten van 
de kerkorde. Dankzij de commissievoorstellen worden er nog eens 450 wijzigingen in de tekst 
doorgevoerd. 

3.  Veranderen is bijsturen en gaat gepaard met beweging en polderen om controle te bewaren 
en compromissen te sluiten.

Compromissen nemen toe naarmate de tijd vordert. Gezien het feit dat een fusie niet zonder 
compromissen tot stand komt, is dit redelijk logisch. Wat ook zichtbaar is, is dat besluit en com-
promis redelijk gelijk met elkaar oplopen. 

4.  Veranderen is terugkeren gaat gepaard met conservatie en herhalen van standpunten, afslui-
ten voor verandering en leidt uiteindelijk tot afsplitsen.

Achtergrond van dit werkingsmechanisme is angst voor verlies (voice of fear; verandering als be-
dreiging) en het is gericht op behoud. In periode 1, 2 en 3 is een neerwaartse lijn zichtbaar in de 
realisatie van de ambitie van de oproep van de Achttien, waarin niet alleen gewezen werd op één 



215

nieuwe kerkorganisatie, maar ook op vernieuwing als transformatie. Dit komt overeen met eer-
dere conclusies over de ambitie van Samen op Weg, dat vernieuwing in de zin van transformatie 
naar een gezamenlijk nieuwe herinneringscultuur, een ‘Woord voor de Wereld’, niet van de grond 
komt. Verlammen is voor het eerst zichtbaar in periode 3. Dit wordt veroorzaakt door het conflict 
over de koers, waarbij enerzijds duidelijkheid van de werkgroep Toekomstige Vormgeving wordt 
geëist en men anderzijds tegemoet wil komen aan de eisen van de bezwaarden. Dit komt terug in 
periode 4 en 5. Herhalen en conserveren neemt toe naar het einde van Samen op Weg.

Angst voor verandering (voice of fear) klinkt op verschillende toonhoogten. Dit roept bijna auto-
matisch op tot bijsturen, polderen en terugkeren. De vier veranderparadigma’s stoten elkaar 
min of meer af. Het dominante veranderparadigma bij de start is ‘de noodzaak voor verande-
ring’ en roept vrijwel meteen twee andere paradigma’s op, namelijk ‘veranderen is niet beter’ en 
‘veranderen is bijsturen’. Vanaf 1986 treedt steeds sterker ‘veranderen is terugkeren’ als para-
digma op de voorgrond. Dit heeft zich daadwerkelijk voltrokken door de afsplitsing van een deel 
van de betrokkenen en hun terugkeer naar de ‘oude’ hervormde kerk (thans de Hersteld Her-
vormde Kerk). In zekere zin is dit misschien ook wel te duiden als veranderbereidheid, maar dan 
op een andere wijze ingekleurd. 

6.2.4 Deelvraag 4

4. Op welke wijze zijn de werkingsmechanismen in Samen op Weg al dan niet doorbroken?

Zoals ook bij deelvraag 3 benoemd, is er een inzet geweest om iedereen door initiatief, gesprek 
en compromis binnenboord te houden en de werkingsmechanismen als splitsen, verlammen, 
vertragen, herhalen, diskwalificeren en afsplitsen te doorbreken.
In het Samen-op-Weg-proces zijn ontelbare gesprekken gevoerd die een worsteling laten zien 
om elkaar vast te houden. Het voorbeeld van de Groep van Acht laat zien hoe een impasse is 
doorbroken. De groep heeft veel energie gestoken in het opsporen van aannames ten aanzien 
van de eigen identiteit en het samengaan van Samen op Weg. Dit bleek geen makkelijke zaak. 
Wat betekenen woorden als waarheid, eenheid, verzoening en naamgeving eigenlijk precies in 
relatie tot Samen op Weg? Zichtbaar is dat er ruimte wordt gemaakt voor het bespreken van 
gevoelens en dat er voorstellen worden gedaan om pijnpunten te bespreken of te parkeren. 
De Groep van Acht slaagt erin om de interactie op gang te brengen en het lukt om het vertrou-
wen in elkaar te herwinnen, hoewel de kwestie zelf (de naam) wordt geparkeerd.
Er is sprake van aandacht, gesprek, bidden en meeleven en een aanhoudende en vasthoudende 
werkwijze om iedereen binnenboord te houden. Er zijn naast de gezamenlijke vergaderingen 
ontelbaar veel bijeenkomsten gearrangeerd om diepgaand met elkaar te spreken. Er zijn bijzon-
dere commissies en studiegroepen bijeengeroepen om Samen op Weg op de rails te krijgen. Het 
lukt om de fixaties van verlammen, vertragen en diskwalificeren bij een groot deel van de fusie-
partners te doorbreken, al blijkt dit niet voor iedereen haalbaar. Wat zichtbaar wordt, is de taai-
heid van het Samen-op-Weg-proces. Een deel haakt af. 
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6.3  Beantwoorden vraagstelling

Wat is de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex veranderproces? 

Het onderzoek naar de betekenis van bewoonde herinnering in het Samen-op-Weg-proces ver-
klaart waarom ‘Samen op Weg’ zo lang duurde en waarom slechts een deel van de ambitie van 
de Achttien is gerealiseerd. Samen op Weg leidde tot een juridische fusie en niet tot een men-
tale verandering, een transformatie. Bewoonde herinnering in Samen op Weg kent vele vormen, 
is intens en leidt tot een langdurig veranderproces. 
Bewoonde herinnering geeft betekenis aan ten minste drie factoren die emotie oproepen name-
lijk:
a)  De fysieke plaats waar men vaak komt, de bank of stoel waar men zit, de preekstoel en het 

doopvont, de emotionele gebeurtenissen en duidelijke organiseerroutines (de wijze waarop 
de besluiten tot stand komen) geeft een vast herinneringspad. Dit geeft aan de herinnerings-
dragers duidelijkheid over regels, inzichten en tradities en geeft een veilig gevoel.

b)  Het Woord, de woorden, de belijdenis, de overtuiging en getuigen van de geloofsgeschiede-
nis, de herinneringsdocumenten geven de herinneringscultuur een waarde en geven herin-
neringsdragers zekerheid.

c)  De muziek, de klanken die men vaak hoort geeft herinneren een klankkleur en geeft uiting 
aan iets wat geen woorden heeft.

Deze drie samen maken dat bewoonde herinnering een bewuste en onbewuste invloed heeft bij 
verandering. De verschillende herinneringsculturen in de kerken roepen emoties op en – zoals 
dit proefschrift laat zien – maken het extra moeilijk om een veranderproces in geloofsgemeen-
schappen vorm te geven. 

De geraakte emoties en ingesleten patronen van ‘zijns- en zienswijzen’, de spanning tussen in-
terne en externe oriëntatie, de historisch gegroeide herinneringsculturen, het ‘moeten samen-
werken’ – wat op zich al complex is – maken dat er een spanningsveld ontstaat.
Er tekenen zich drie spanningsvelden af die gerelateerd zijn aan de bewoonde herinnering van 
de fusiepartners in Samen op Weg, die maken dat Samen op Weg zo lang duurt en slechts ten 
dele slaagt.

1. Spanning tussen herinneren en handelen

Het Samen-op-Weg-proces vormt een breuklijn en brengt aan de oppervlakte dat er verschil van 
denken bestaat over de inhoud en de positionering van de nieuw te vormen gezamenlijke kerk. 
Een deel van de fusiepartners is ervan overtuigd dat handelen nu nodig is om het ‘Woord in de 
Wereld’ verstaanbaar uit te dragen en te doen waartoe men zich geroepen weet. Deze verant-
woordelijkheid vraagt om handelen, navolging. Herinneren is bij hen gekoppeld aan tijd als 
veranderkracht. De relevantie van de nieuwe vragen betekent ook dat inzichten over leer en leven 
onder invloed van de tijd veranderen. 
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Aan de andere kant staat dat deel van de fusiepartners dat ervan overtuigd is dat ‘herinneren’ in 
de zin van beheersen en herhalen noodzakelijk is zodat de oorsprong van de herinneringsdocu-
menten en ankerplaatsten van oudsher, niet verloren gaat. De traditie en de waarheid komen 
onverkort tot ons in de Bijbel door de stem van God, onnavolgbaar en oncontroleerbaar. Het 
gaat niet om handelen, maar om herinneren wat de ‘vaderen zeiden’. 

2. Spanning tussen veranderen als kans en veranderen als bedreiging

Het ene deel van de fusiepartners vindt dat de structuur van de kerk niet vaststaat, maar onder-
geschikt is aan de vragen van de tijd. Dat betekent dat organiseerroutines zoals afvaardiging via 
ambten en de inrichting van het instituut onder invloed van de tijd andere vormen aannemen. 
Het is met andere woorden een kans om van invloed te zijn in de samenleving. Het andere deel 
van de fusiepartners vindt dat de structuur van de kerk gebaat is bij vaste vormen. Dat betekent 
dat macht en invloed vastgehouden moeten worden, want dan kan Samen op Weg van de ‘ver-
keerde’ weg worden gered en terugkeren naar de ‘juiste’ weg. Er tekenen zich veranderparadig-
ma’s af (zie figuur 6.2) die laten zien dat Samen op Weg een complex veranderproces is. De 
veranderbereidheid die nodig is om het fusieproces te laten slagen en de fusiepartners te laten 
samenwerken, stagneert. 

De herinneringsmanagers en -dragers kiezen een positie om de noodzaak voor verandering op de 
voorgrond te plaatsen of juist af te zwakken. Er is sprake van een onoplosbaar spanningsveld tus-
sen de vier veranderparadigma’s. Opvallend is dat er weinig jongeren en vrouwen als herinnerings-
managers optreden; de veranderpraktijk en diversiteit zijn zwak. Dit heeft te maken met de herin-
neringscultuur van de fusiepartners, waarin jongeren die nog geen ambt bekleden, geen formele 
stem hebben en vrouwen deels geen leiding mogen geven en geen ambt mogen bekleden. Dat 
Samen op Weg complex is, wordt onder andere zichtbaar in door de herinneringsdragers genoem-
de woorden als ‘strijd’, ‘pijn’ en ‘emotioneel’. De herinneringsdragers maken de achterliggende 
zienswijzen en de onderstroom bespreekbaar en zichtbaar. Dit laat zien dat Samen op Weg een 
‘plek van moeite’ was. De verschillende veranderparadigma’s botsten en zorgden voor fixaties.
De uiteindelijke betekenis van de vernieuwers (onder wie de Achttien) in de synode is beperkt. 
Innovatie neemt af door fixaties als herhalen, verlammen, vertragen. 
Het blokkeren van de invoering van nieuwe ideeën heeft er mede voor gezorgd dat een deel van 
de jongeren en de voorhoede tijdens het Samen-op-Weg-proces is afgehaakt. Wel is er een juri-
dische entiteit (de Protestantse Kerk in Nederland) en een gezamenlijke arbeidsorganisatie (het 
Landelijk Dienstencentrum) gerealiseerd en later ook één predikantsopleiding. De voorgestelde 
mentale verandering, een transformatie, een gezamenlijk ‘Woord voor de Wereld’, een missio-
naire en diaconale herkenbare positie in de samenleving, een podium voor de vernieuwers, lukte 
in beperkte mate. Sommige ‘deuren’ blijven dicht, als gevolg van rationeel (ver)oordelen op ba-
sis van onderbouwde argumenten, afkeuren en er geen geloof in hebben dat veranderen juist is. 
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3. Spanning tussen ontwikkelbenadering en ontwerpbenadering

Het onderzoek leert dat herinneringsmanagers in een complex veranderproces de hantering van 
bewoonde herinnering niet kunnen reduceren tot het voorzitten van een vergadering of het sa-
menvatten van de inhoud en het procedureel begeleiden van de besluitvorming. Het gaat over 
de condities van de conservatieruimte (de constructieve kwaliteit) en het faciliteren en bewaken 
van de relationele kwaliteit teneinde een verdiepingsslag mogelijk te maken. Het is de leerbewe-
ging op weg naar ‘breken met hetzelfde’. Een ontwikkelbenadering is hierbij helpend, omdat 
deze ruimte geeft en niet bij voorbaat uitgaat van een eindresultaat. Het is zoeken naar andere 
wegen en naar vormen van gespreksvoering, bijvoorbeeld zelf een voorbeeldverhaal kunnen 
vertellen of confronteren en meebewegen. Dit leert dat op het moment dat ‘bewoonde herinne-
ring’ bespreekbaar wordt gemaakt, er meer kans is op beweging en vernieuwing. Echter, dit gaat 
uit van flexibiliteit en openstaan voor verandering. Dat botst met controle willen houden op het 
eindresultaat. Dit spanningsveld is niet oplosbaar in Samen op Weg. Herinneringsmanagers 
opereren in een politieke omgeving waar belangen op het spel staan. Welke herinneringselemen-
ten op tafel komen en welke van tafel verdwijnen, is deel van het spel. Het zorgt voor fixaties 
zoals: splitsen (‘wij doen niet meer mee als…’), verlammen en vertragen (tegenstemmen mobi-
liseren), vijandigheid en afsluiten (‘ze hebben het fout gedaan’), conserveren en herhalen (op-
nieuw ter discussie stellen van Samen op Weg). De ontwerpbenadering geeft controle op de 
hantering van bewoonde herinnering, maar leidt niet tot een mentale verandering of een geza-
menlijke eenheid. 

Conclusie
In het Samen-op-Weg-proces is veel aandacht gegeven aan de zienswijze van de fusie ‘organisa-
tie’ en het ‘organiseren van verandering’ door het vastleggen van de regels (kerkorde). Uit dit 
onderzoek blijkt dat bewoonde herinnering niet alleen een ‘zienswijze’ is, maar evenzeer een 
‘zijnswijze’ . De herinneringsculturen zijn bepalend voor de visie op verandering.

6.4  Discussie 

Bewoonde herinnering is er. 
Wat als Samen op Weg geen 42 jaar had geduurd? Wat als er binnen tien jaar – dus al in 1979, 
zoals was uitgewerkt in het rapport Samen op Weg (1969) – een gezamenlijke kerk zou zijn ont-
staan? Alle lichten stonden op groen: de tijd was rijp, er was ambitie, er was enthousiasme en 
niet te vergeten was er veel voorwerk gedaan in de vorm van interkerkelijke gesprekken. Maar 
‘wat als…’ is geen realiteit.

Wat als de werkgroep Toekomstige Vormgeving haar plannen had weten te verwerkelijken, hoe 
zou de kerk er dan uit hebben gezien? Maar ‘wat als…’ is geen realiteit.
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Bewoonde herinnering is er en dit schept verschillen:
- De ene taal was de andere niet. 
- De ene vertaling was de andere niet.
- De ene omschrijving was de andere niet.
- Het ene ritueel was het andere niet. 
- De ene waarheid was de andere niet.
- Het ene lied was het andere niet.
- De ene grond was de andere niet.
- Het ene gebouw was het andere niet.
- De ene geschiedenis was de andere niet. 
- De ene raad was de andere niet. 
- De ene generatie was de andere niet.
- De ene vraag was de andere niet.
- De ene tijd was de andere niet.

- De ene herinnering is de andere niet...

Ook nu kan de vraag worden gesteld hoe bewoonde herinnering zich manifesteert in verschil-
lende herinneringsculturen. Elke herinneringscultuur kent kansen en bedreigingen, en het is een 
uitdaging hoe daarmee om te gaan. 

1. De uitdaging 

De herinneringscultuur ‘een Woord voor de Wereld’ heeft als kans dat het evangelie in de praktijk 
ervaren wordt en zichtbaar is in de wereld. Het is aanstekelijk om ‘samen te doen’ en het Woord 
te ‘laten gebeuren’. De structuur van de kerk is flexibel en wendbaar.
In flexibele organisaties vormen zich ‘olifantenpaadjes’, een soort binnendoorroutes die de for-
mele route afsnijden. Deze binnendoorroutes helpen om sneller en wendbaar op verandering te 
reageren. Dit geeft een goede overlevingskans in een wereld die verandert.
De bedreiging is dat het ‘Woord voor de Wereld’ vervalt in activisme en eenzijdig is gericht op 
handelen en te weinig de verbinding houdt met de traditie, met de geloofsovertuiging, het geloof 
in God. Hierdoor kan de identiteit vervlakken en is de binding met en overdracht naar een nieuwe 
generatie lastig. Ook de geschiedenis doet er toe. We staan op de schouders van degenen die ons 
voor zijn gegaan. Het is mijns inziens belangrijk om de kerkgeschiedenis en de daarmee verbon-
den geloofsgeschiedenis mee te nemen bij het wegen van de vragen die op de kerk afkomen.

De kans van de herinneringscultuur ‘het Woord van persoonlijk geloof’ is een duidelijke positie 
van ‘de belijdenis der vaderen en de herinnering aan wat is overgedragen’. De orthodoxie ‘doet 
het goed’en draagt over wat ze belangrijk vindt. Hierdoor gaat het gedachtegoed niet verloren. 
Jongeren hebben in deze tijd behoefte aan een statement en het geloof moet voelbaar zijn. Het 
‘Woord van persoonlijk geloof’ biedt dit, en de vormen die daarbij horen, sluiten aan bij het ge-
voel van wat leeft en persoonlijk gemaakt kan worden.
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Een bedreiging is dat er onder de oppervlakte vragen leven die niet aan de orde mogen komen. 
Het ‘wij’ (de collectieve vragen van ‘de wereld’) wordt weliswaar benoemd, maar niet structureel 
aan de orde gesteld. Dit kan te veel eenzijdige aandacht opleveren voor ‘persoonlijk welbevin-
den’ en te weinig aandacht voor de vraag ‘waartoe we geroepen zijn’.

De kans van de herinneringscultuur ‘het Woord bewaren’ is dat deze zekerheid biedt in onzekere 
tijden. Het geloof hoeft ook niet altijd voelbaar te zijn, want ‘genade is genoeg’. Het geeft rust 
om ‘de wereld los te laten’ en de binnenkamer op te zoeken. Soberheid en geen grotere woorden 
dan die zijn ‘voorgezegd’ helpen om bescheiden te blijven. Het kan werken als een getuigenis 
om ‘los van de tijd’ te leven. 
De bedreiging is dat men niet meer in staat is om verbinding te maken met de vragen van deze 
tijd en er irrelevantie dreigt. ‘Het Woord bewaren’ kan er ook leiden tot een drammerige en bet-
weterige houding van een select gezelschap.

De kans van de herinneringscultuur ‘het Woord in orde’ is dat deze inspeelt op het belang van 
een collectieve, rituele dimensie. Schrift en Tafel roepen op tot handelen in de samenleving in de 
aanwezigheid van barmhartigheid en diaconaat. Het is een kans om in de samenleving plekken 
te creëren waar men een ‘kaarsje kan branden’, waar het doorgaande gebed alle dagen wordt 
uitgesproken en waar je kunt nazeggen wat anderen vóór je baden. Je hoeft het geloof niet zelf 
uit vinden. 
De bedreiging is dat er rituelen worden uitgevoerd zonder inhoudelijke vernieuwing en dat de op-
roep tot bekering verandert in bezweringen en formules. Hierdoor zijn er weliswaar veel mensen 
als bezoekers, maar dit zijn geen mensen die de geloofscultuur overdragen aan het volgende ge-
slacht. Dat is precair, omdat het ertoe doet wat overgedragen wordt naar een volgende generatie. 

Elke herinneringscultuur bevat, zoals hierboven beschreven, een kans en een bedreiging. Er is er 
dus niet zomaar één de beste. Het mooiste zou zijn als de beste van alle herinneringsculturen 
aandacht krijgt. Maar of dat mogelijk is, weet ik niet. Het lijkt erop dat herinneringsculturen el-
kaar niet goed verdragen. Zo is het de vraag of het mogelijk is om een dialoog te voeren over 
organiseerroutines, omdat deze vraag niet los te zien is van de vraag over herinneringsculturen 
en de opvattingen over wat veranderbaar is en wat niet. De vraag over de structuurdilemma’s 
van het instituut kerk wordt door dit onderzoek versterkt. Was het in hoofdstuk 1 nog een vraag, 
nu is mijns inziens duidelijk dat de ‘cultuur van de structuur van het instituut’ logisch te verkla-
ren is aan de hand van de kerkgeschiedenis, de ankerplaatsen en de herinneringsculturen, maar 
de logica van de structuur is verouderd. 

2. Speelbal en spelverdeler 

Hoe de kerk met een andere structuur in kan spelen op de behoeften van nu, is echter niet op 
voorhand duidelijk. Op welke manier brengen we bijvoorbeeld personen met verschillende ex-
pertises in de kerk op een vruchtbare en duurzame manier met elkaar in contact? Uit het be-
drijfsleven weten we dat bedrijven waarin voldoende twintigers participeren, de meest 
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succesvolle bedrijven zijn, omdat zij ruimte bieden aan innovatie en creativiteit.431 Een verschil 
tussen veranderprocessen in de kerk en veranderprocessen in het bedrijfsleven is dat er in het 
bedrijfsleven, evenals in het voorbeeld van de non-profitorganisatie in hoofdstuk 1 (ambassade 
in Pretoria), een tijdlimiet wordt gesteld waarbinnen het veranderproces moet worden afgerond. 
Bovendien krijgt het veranderproces over het algemeen meer aandacht als dat extern wordt be-
geleid. Er wordt gesproken over een veranderaanpak en veranderbereidheid. Met andere woor-
den: de veranderparadigma’s zijn expliciet onderwerp van gesprek. 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven is er in de kerk meer aandacht nodig voor machtsongelijkheid 
en conflict. Zo wordt in de kerk zowel ‘gewerkt’ met personen in ambten die betaald worden (pre-
dikanten, kerkelijk werkers, adviseurs, medewerkers dienstenorganisatie) als met personen in 
ambten die onbetaald zijn (diakenen en ouderlingen, afgevaardigden naar de synode). Het is dus 
meer dan een gewone organisatie en ook niet puur een vrijwilligersorganiatie. Een betaald ambt 
van predikant betekent dat er tijd beschikbaar is en kennis voorhanden, met andere woorden: 
de machtsbronnen van de betaalde ambten zijn groter dan die van de onbetaalde ambten. Er is 
ook geen herinneringspad dat maakt dat je een mede-ambtsdrager of -predikant kan vragen naar 
zijn of haar bewoonde herinnering of veranderparadima’s. Er is vaak wel een theologisch gesprek 
mogelijk, maar geen veranderkundig gesprek, zoals ook een herinneringsdrager opmerkt:

“Er is wantrouwen tegen ‘organisatietaal’. Theologen belijden met de mond wel 
dat ze ‘min of meer geneigd zijn tot alle kwaad’, maar betrekken dat komischer-
wijs nooit op hun eigen handelen. Handelen in een organisatie staat ver van hun 
bed. Kerkelijke taal is eigenlijk ook wel arrogante taal, want het maakt alle andere 
talen minder belangrijk.”

In een kerk zijn de bestuurlijke lijnen en de bijsturing (feedback) niet transparant. Natuurlijk is er 
een vorm van bijsturing via visitatie, maar dit is meer een theologisch gesprek en geen gesprek 
over verandering of veranderprocessen. Dit heeft ook zijn grond in het feit dat een predikant 
geen gewone werknemer is. Een medewerker die in dienst is bij een professionele organisatie 
krijgt regelmatig te maken met vragen over veranderen, competenties en beoordelingsgesprek-
ken. Echter in de kerk is niet zo duidelijk op grond waarvan personen in dienst van de kerk be-
oordeeld worden. Iemand in dienst van de kerk is zowel ‘speelbal’ als ‘spelverdeler’. 
Toch zijn er ook overeenkomsten met ‘gewone’ organisaties. In de praktijk van kerken en andere 
organisaties kiest men er liever voor om een tribune op te stellen om te observeren of een stuk 
te schrijven dan snel te kiezen voor een nieuwe route. Dit heeft ook zijn redenen of redenen ge-
had. Uiteraard verschilt een fusieproces in de bankenwereld van een fusieproces bij kerken, 
maar in beide gevallen is het voor degene die een verandering wil realiseren van belang om te 
weten ‘hoe diep je moet buigen’ om het verschil in status tussen de bankdirecteur en de bank-
bediende, de leek en de dominee recht te doen. Ook al zeggen we dat we gelijk zijn, in alle cul-
turen en organisaties blijkt dat we vooral de ‘de stamhoofden eren’. 

431 Met dank aan Dorothée Berensen. 
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3. Kritiekpunten

a) Interne respondenten
Het is noodzakelijk om de stemmen van de fusiepartners te onderzoeken. Hier ligt gelijk ook een 
kritiekpunt en een van de uitdagingen van dit proefschrift. In hoevere is het een gemis dat de 
respondenten voortkomen uit eigen gelederen en er geen respondenten ‘van buiten’ zijn ge-
vraagd? Wellicht zou het nog scherper aan het licht brengen hoezeer bewoonde herinnering 
 gebonden is aan de eigen geschiedenis. Dit is enigszins ondervangen doordat de onderzoeker 
oorspronkelijk niet uit één van de drie fusiepartners komt. 

b) Veranderkundige insteek is beperkend
Het inbrengen van een veranderkundig perspectief in een complex kerkelijk veranderproces zal 
kritiek uitlokken. Een voorbeeld kan zijn dat de insteek ‘veranderbereidheid’ geen zinnig gesprek 
oplevert. Hoe kun je dan vanuit veranderkundig perspectief in dialoog gaan, als er geen verander-
bereidheid is? Het valt niet te loochenen dat hier een opgave ligt. Toch zijn er naast verschillen ook 
overeenkomsten te vinden in herinneringsculturen die wel en niet veranderbereid zijn. Een gelijk-
luidend theologisch perspectief mag dan moeilijk of onmogelijk zijn, het elkaar waarderen en het 
respecteren van ieders eigenheid is wellicht wel mogelijk en biedt een weg tot samenwerken. 
Ik kan mij ook voorstellen dat er in dit proefschrift een inhoudelijke exercitie op basis van de ec-
clesiologie en theologische duiding gemist wordt. Met name de inhoudelijke discussie over de 
ambten en mijn constatering over organiseerroutines (de wijze waarop besluitvorming in de 
kerk is georganiseerd) en de stroperigheid van die besluitvorming vergt nog extra aandacht. 
Mijn hoop is dat naast de bekende kerkelijke perspectieven bij veranderingen ook de waarde van 
het veranderkundige perspectief wordt ingezien en benut. Randvoorwaarde is dat vertegenwoor-
digers van beide perspectieven met elkaar in dialoog gaan.

c) Anonimiteit 
Er is door mij gekozen om te ‘kijken’ en op zoek te gaan naar de betekenis van bewoonde herin-
nering, naar veranderparadigma’s en naar de werkingsmechanismen in het Samen-op-Weg- 
proces. Dit is andere taal en een andere keuze dan het onderzoeken wat specifiek hervormd, 
gereformeerd of lutheraans is. De verschillen tussen genoemde denominaties spelen een grote 
rol als het gaat om het begrip bewoonde herinnering, maar dat geldt voor elke groepsidentiteit. 
De respondenten stelden vragen bij de anonimiteit. Zij waren bijvoorbeeld benieuwd naar de 
namen en herkomst van de overige respondenten – vooral om te kunnen duiden of iemand een 
hervormde bonder, lutheraan of gereformeerde was, waarmee de verschillende partijen en be-
langen zouden kunnen worden gedefinieerd. Mij ging het er echter om inzicht te verkrijgen in en 
betekenis toe te kennen aan het feit dat je, of je nu hervormd, gereformeerd of lutheraan bent, 
allemaal handelt vanuit bewoonde herinnering. Ook waren de vragen over de inhoudelijke ach-
tergrond terug te voeren op het kritiekpunt dat ik niet zozeer beschrijf wat een theologische en 
ecclesiologische verklaring kan zijn. In dit onderzoek is mijn focus gericht op het veranderkun-
dige vraagstuk en minder op het geloofsvraagstuk. Dit betekent dat ik inhoudelijke discussies 
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over bijvoorbeeld de kerkorde beperkt heb uitgewerkt, alleen voor zover ik zie dat deze het ver-
anderproces raken. 
Dat het geloofsvraagstuk het veranderproces raakt, komt sterk terug in de aandacht voor be-
woonde herinnering. 

6.5  Aanbevelingen

I. Bewoonde herinnering: driemaal woordwaarde

Zoals gezegd geeft bewoonde herinnering betekenis aan ten minste drie factoren die emotie 
oproepen. 
Deze drie samen maken dat bewoonde herinnering een bewuste en onbewuste invloed heeft bij 
verandering. Bij elk kerkelijk veranderproces is het daarom van belang om na te denken over de 
wijze waarop bewoonde herinnering invloed heeft. 

Het is goed om met betrokkenen na te denken over de volgende vragen:
- Wat zijn de beelden van je fysieke plek?
- Wie en wat zijn getuigen van je geloofsgeschiedenis?
- Welk woord spreekt je aan?
- Welke muziek zit er in je hoofd?
- Wat is het verlangen?
- Waar zit pijn?
- Wat zet in beweging?
- Wat wordt de nieuwe realiteit?
- Welke beelden zijn er bij de verandering? 
- Wat zijn de veranderparadigma’s?
- Wat zijn in een paar woorden de kenmerken van de ‘bestuurscultuur’?
- Wat zijn formele afspraken en informele intenties?
- Wat is nodig om het proces te begeleiden?
- Wat zijn de veranderkundige procesmatige uitgangspunten?
-  Hoe zorg je voor een juiste mix van leren, organiseren, motiveren, onderhandelen en inno-

veren?
- Wat zijn de uitgangspunten over vorm en inhoud?
- Gaat het om fuseren of samenwerken?
- Gaat het om volledige overdracht of is het alleen een juridische fusie?
- Hoe gaat de praktische uitwerking eruitzien?
- Wat wordt de verhouding tussen oud en nieuw?
- Wat wil men absoluut kwijt en wat wil men absoluut houden? 

Het gaat eerst om begrijpen, dan om begrepen worden.432

432 In The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey wordt de Talking Stick* en het idee erachter 
vormgegeven in Habit 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Deze ‘habit’ wordt de gewoonte van empathische 
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Bij oprecht naar een ander luisteren komt het aan op persoonlijke moed: is er sprake van ‘open-
stellen’ en eventuele vooroordelen loslaten die een dialoog in de weg staan.
De geschiedenis van het Samen-op-Weg-proces laat zien dat dit luisteren moeizaam verliep; het 
willen ‘zenden’, gelijk hebben, heeft zijn sporen nagelaten. Dit maakt bescheiden; verandering is 
niet maakbaar. Alleen praten over verandering en rapporten bespreken, werkt niet. Toch was en 
is een vergadering nog steeds het belangrijkste voertuig in de besluitvorming. Deze logica is te 
verklaren, maar om te komen tot verandering, is het ook hier de vraag of er geen andere vormen 
nodig zijn. Zoals zichtbaar in het voorbeeldverhaal van hittepunt 5 is een vergadering nog steeds 
heel belangrijk, maar vooral als deze aangevuld wordt met andere vormen, zoals groepsgesprek-
ken en reflectie op eigen herinneren en handelen. In veranderprocessen helpt het als er naast 
woorden, beelden worden gebruikt die de bewoonde herinnering oproepen en helpen explicite-
ren, bijvoorbeeld door te beginnen met een foto die verwoordt vanuit welke herinneringscultuur 
jij komt en bespreekbaar te maken wat jou dierbaar en vertrouwd is. Dit helpt om vertrouwen te 
bouwen. Een andere simpele interventie om ‘eerst begrijpen’ op te bouwen, is bij elke vergade-
ring, bijeenkomst of synodevergadering de regel in te voeren dat elke spreker het betoog van de 
vorige spreker samenvat of de laatste zinnen ervan herhaalt. Dit helpt om elkaar te begrijpen, om 
monologen en herhalingen tegen te gaan. 

II. Ruimte voor ‘grensgangers’

Het is een kans om ‘grensgangers’ toe te laten die vanuit een ander domein dan de kerk en de 
theologie, dus vanuit een ander perspectief, expertise toevoegen; dit kan helpend zijn om de 
complexiteit van verandervraagstukken te verstaan en het kan handvatten bieden voor de kerk 
van de toekomst. Deze grensgangers kunnen als geen ander het binnenkerkelijk denken in taal 
en verhaal zichtbaar en bespreekbaar maken. Zij voelen vaak scherp aan wanneer het andere 
perspectief, de andere woorden, de andere vormen niet welkom zijn. De sociaal-agogische bena-
dering – zoals de herinneringsdragers het verwoorden – kan helpend zijn om een veranderpro-
ces op een ander niveau te benaderen dan op het niveau van de inhoud. Dit vergt echter een 
houding van ‘niet weten’, verduren, andere perspectieven insluiten in plaats van uitsluiten en 
dat is geen gemakkelijke weg. 
Zo krijgen theologen in opleiding veel kennis mee, maar de kennis over verandertheorieën wordt in 
geringe mate geëxpliciteerd. Terwijl dit, zoals dit proefschrift laat zien, van betekenis is in de opstel-
ling ten opzichte van traditie en herinneringsdocumenten en de aanpak van veranderprocessen. 

communicatie genoemd. Deze is gebaseerd op de principes van respect, wederzijds begrip, empathie en moed. 
Voor zowel begrijpen als begrepen worden heb je alle vier de principes nodig. Covey werkt dit nader uit in zijn boek 
Van effectiviteit naar inspiratie (2005).

 *De talking stick werd bij veel Amerikaanse indianenstammen eeuwenlang gebruikt om te komen tot het volledig 
luisteren naar elkaar. De talking stick werd met name gebruikt bij gesprekken over zeer belangrijke zaken. De 
stamoudste nam de talking stick en begon het gesprek. Op het moment dat hij volledig was uitgesproken, hield hij 
de talking stick met uitgestrekte armen voor zich. Degene die dan het woord wilde nemen vatte samen wat de 
vorige spreker had gezegd. Als dit naar het idee van de spreker een goede samenvatting was mocht degene die het 
woord wilde nemen de stick aanpakken en verder spreken. Op deze manier ging de stick van persoon tot persoon, 
totdat iedereen die iets wilde zeggen zijn woordje had gedaan.
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Taal en de interpretatie van teksten zijn cruciaal. Er bestaat een relatie tussen attitude en bewoonde 
herinnering: 

“Propositional attitudes encompass all of our beliefs, desires, hopes, fears, and 
memories. Propositional attitudes are logically related to perception, learning, 
and language. What is essential about propositional attitudes is that they are 
relational, connected, a network.”433

Het is, zoals Vermaak (2003)434 zegt, te vergelijken met het maken van een film van een stapel 
foto’s. Niet alleen de gebeurtenissen, de verschillende scènes doen ertoe, maar ook de relaties 
tussen die gebeurtenissen, het plot en de epiloog. Diagnostische feiten vertellen ‘wat er aan de 
hand is’, maar alleen het patroon van oorzaken en gevolgen van dat wat we ons herinneren, kan 
ons helpen begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarom wij ze zo beleven. Meijers 
& Wardekker435 noemen dit ‘willen begrijpen’, vaak met hulp van een externe, andere werkelijk-
heid, ‘grenservaringen’. Het is de vraag of openstaan voor grenservaringen mogelijk is. Immers, 
de herinneringspaden die zijn ontstaan maken dat er een automatische aanpassing aan de ‘ge-
vormde herinneringscultuur’ ontstaat. Een grenservaring is dan al gauw niet passend. Kerkelijke 
structuren zijn systemen die oproepen tot aanpassing. 

Cruciaal is dat er binnenkerkelijk en buitenkerkelijk een dialoog plaatsvindt omdat men ervan 
overtuigd is dat samenwerken ‘beter’ is, omdat kerk-zijn niet zonder de ander kan. Dialoog 
vraagt een ‘echte interesse’ in de ander, zonder de achterdeur dat binnenkerkelijk denken ‘beter’ 
is. Er valt voor beide dialoogvoerders iets te leren. Dit impliceert een vorm van wederkerigheid. 
Misschien is het juist in een kerk moeilijk om transparant te zijn over je motieven en drijfveren, 
omdat deze niet in theologische taal te vangen zijn. Het vraagt reflectie op en openheid over je 
eigen aannames en motieven, en dat vraagt om andere woorden dan die in de ecclesiologie of 
andere kerkelijke taal voorhanden zijn. In die zin vraagt het verwerken van de inzichten van dit 
proefschrift ook om het vermogen om deze andere taal te leren.

III. Organiseerroutines

Het is essentieel dat nieuwe generaties toegang krijgen tot de besluitvorming in de Protestantse 
Kerk in Nederland. Het is ook essentieel dat alle generaties de mogelijkheid krijgen om mee te 
denken over verandering. De toegang tot invloed op strategisch niveau (de synode), daar waar de 
beslissingen genomen worden, is voor nieuwe generaties nu vaak beperkt. Dit heeft bijvoorbeeld 
te maken met de eerdergenoemde organiseerroutines (vastgelegd in de kerkorde), zoals de regels 
voor het ambt. Maar ook praktische zaken als vergaderingen die overdag worden gehouden. Dit 

433 Penner, H.H. (1995). Why does semantics matter to the study of religion? Method & Theory in the Study of Religion, 
volume 7, issue 3, pp. 22-249. 

434 Vermaak, H. (2003, p. 2). Betekenis van een diagnose met een causaal diagram. Geraadpleegd 9 april 2018 via 
https://hansvermaak.com/wp-content/uploads/hans-vermaak-causaal-diagram-diagnose-techniek.pdf.

435 Meijers, F., & Wardekker, W. (2001). Ontwikkelen van een arbeidsidentiteit. In: J.W.M. Kessels, & R.F. Poel (red.) 
Human Resources Development. Organiseren van leren. (derde druk), pp. 301-319.
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maakt het voor jonge mensen, maar ook voor iedereen die fulltime werkt, buitengewoon lastig 
om deel te nemen aan het vergadercircuit. Met het deelnemen van alle generaties in de besliscir-
cuits zal ook zichtbaar worden in welke mate de huidige structuur insluit of uitsluit. Welke invloed 
hebben moderamina, de commissie van rapport en adviseurs bij de besluitvorming?
Met andere woorden: functioneert het systeem van classis en afvaardiging naar synodes en het 
besluitvormingsproces wel naar behoren?

Dit is een vraag die hier niet beantwoord kan worden. Het vergt vervolgonderzoek om hier meer 
richting aan te kunnen geven. Dit zou eventueel vormgegeven kunnen worden via de elf zoge-
noemde ‘classispredikanten’ ondersteund door onderzoekers uit de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) en/of het Landelijk Dienstencentrum. Deze elf predikanten staan in contact 
met alle Protestantse Kerken in Nederland en via een vragenlijst en interviews zou geïnventari-
seerd kunnen worden of er ruimte is om een deel van de afvaardiging naar de synode niet langs 
de bestaande organiseerroutines te laten verlopen, maar op basis van deel uitmaken van een 
generatie of op basis van betrokkenheid bij een vraag. Niet het systeem staat centraal, maar de 
bedoeling. Het is echter de vraag of dit ook gezien wordt als urgent. De elf nieuwe predikanten 
hebben een behoorlijke taakstelling en wellicht valt vernieuwing van de organiseerroutines hier 
niet onder. Zoals ik ook aangeef in hoofdstuk 2, stelt Stacey vragen over de voorwaarden voor 
vernieuwing. Hij zegt:

“Are agents in a changeable system free to choose strategy and its outcomes? Or 
are their choices determined by the nature of their system and the environment 
it operates in?”436

Met andere woorden: hoe vrij zijn de keuzes als interne belanghebbenden het proces sturen?

IV. Inclusief 

Bovenstaande reflecties leiden tot een concreet idee om ruimte voor generaties te realiseren. In 
mijn optiek moet er een bezoldigd netwerk voor generaties437 komen met rechten en plichten. 
Het bestaat uit twee twintigers, twee dertigers, twee veertigers, één vijftiger en één zestiger, dus 
in totaal acht personen. De samenstelling is gebaseerd op diversiteit: de ene twintiger, dertiger, 
veertiger is van PKN-huize en de andere komt uit het bedrijfsleven of een andere niet-kerkelijke 
organisatie. Juist door het mixen van generaties alsook kerkelijk versus niet-kerkelijk denken, is 
er meer kans op innovatie. Verder past een groep van acht personen nog om één tafel, en zijn de 
conditities voor diepgang en dialoog aanwezig.
Aan het netwerk van generaties wordt gevraagd om mee te denken, te adviseren, te besluiten 
over de zichtbaarheid en de bestuurlijke kansen en uitdagingen van de PKN. 

436 Stacey, R. (1995, p. 478).
437 Bewust kies ik ervoor dat het een betaalde functie is, conform een raadslid van een politieke partij, of een 

bezoldigde functie van een raad van toezicht. Toegang, formeel gezag is hiermee gewaarborgd (zie machtsbron-
nen).



227

In de voorgestelde opzet zouden de oudere generaties in de minderheid zijn, in tegensteling 
tot wat nu vaak het geval is. Juist de twintigers, dertigers en veertigers zijn onmisbaar bij de 
beantwoording van vragen als:
- Wat is dienstbaar aan de kerk voor morgen? 
- Welke bestuurlijke vernieuwing is er nodig?

Het ‘netwerk voor de generaties’ geeft gevraagd en ongevraagd advies en kan tevens voorstellen 
doen die in stemming komen op de synode. Dit netwerk is aanwezig bij de synode en heeft een 
zwaarwegende en bevoegde vorm van stemrecht.

V. Van systeemwereld naar bedoeling

Een verandering als die van de kerkorde is een meer juridisch getinte exercitie en heeft niet gelijk 
verbinding met de inbreng van twintigers. Gescheiden circuits van bijvoorbeeld onderzoeksrap-
porten in de PThU en synodevergaderingen verhinderen een regelmatige en snelle uitwisseling 
van vindingen en maken ontwikkeling en innovatie moeilijker. Op welke manier wordt de achter-
ban bijvoorbeeld betrokken? Aan de ene kant is draagvlak belangrijk, maar aan de andere kant kan 
een stroperig en langdurig besluitvormingstraject ‘dodelijk’ zijn voor de energie van verandering. 

Daarom is het belangrijk om gezamenlijk na te denken over de vraag wat de bedoeling is van het 
instituut en de organiseerroutines (de wijze waarop de besluiten genomen worden). Het systeem 
verandert niet uit zichzelf. Een voorbeeld waarmee de bedoeling meer kracht bijgezet zou kunnen 
worden, is het opzetten van een leernetwerk ‘veranderkunde en kerk’. Dat acteert flexibeler en 
adaptiever, en genereert mogelijk daardoor een grotere betrokkenheid, heeft meer aandacht voor 
de onderstroom, voor waarden en emoties die niet fixerend werken, maar dynamiserend. Een 
leernetwerk kan nieuwe (wetenschappelijke) inzichten uit de veranderkunde onder de aandacht 
brengen en deze helpen vertalen naar de kerkelijke context. Dat kan gebeuren op het niveau van 
visieontwikkeling – hoe krijgt een proces van visieontwikkeling in de synode vorm? – maar ook 
op het niveau van ondersteuning van gemeenten, evenals op het niveau van uitwisseling van 
verschillende inzichten uit onderzoek en onderwijs.
Wanneer initiatiefnemers van verandering regelmatig ervaringen uitwisselen, ervaren zij niet al-
leen steun aan elkaar, maar zullen zij ook sneller leren hoe ze hun taak kunnen oppakken. Een 
wetenschappelijke duiding van het praktijkmateriaal en het onderwijs daarover geeft een impuls 
aan zowel bestaande handelingspraktijken als pioniers.
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Nawoord 

Erbij zijn...

Sinds 2007 ben ik lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Er volgde een tijd van onderdompeling in een nieuwe wereld. Ik werd gevraagd als diaken, mo-
deramenlid, afgevaardigde naar de algemene kerkenraad en de classis. Voor het eerst in mijn 
leven was ik in ‘officiële dienst van de Heer’. Ik mocht mijn stem laten horen, ik mocht mij uit-
spreken over het beleid van de kerk en het brood en de wijn uitdelen. Mijn herinnering aan de 
eerste dienst zal ik nooit vergeten. Deze staat in mijn geheugen gegrift. 

Er volgde een tijd van nieuwe ervaringen. Dacht ik eerst nog dat er één PKN-cultuur was, al snel 
leerde ik dat dit niet zo was. Dacht ik eerst nog dat de Protestantse Kerk in Nederland, één kerk 
was, het duurde niet lang voordat ik merkte dat er nog steeds verschillen zijn en dat deze ertoe 
doen. Toen wist ik ook nog niets van het hoofdcompromis in Samen op Weg, namelijk: op nati-
onaal kerkniveau samengevoegd, maar op gemeenteniveau kan je zelf kiezen: wil ik protestants 
worden of hervormd, gereformeerd blijven of luthers? De opvatting dat de verschillen alleen 
werden uitvergroot tijdens het Samen-op-Weg-proces en dat het daarna volop harmonie was, 
bleek als kersverse PKN’er niet houdbaar.

Met mijn toegenomen inzicht in de betekenis van bewoonde herinnering, is de gedachte over 
eenheid achteraf mischien zelfs wel wat naïef. Weliswaar zijn (inter)kerkelijke tegenstellingen 
minder heftig dan tijdens het Samen-op-Weg-proces, nog steeds bestaan mijns inziens de vier 
herinneringsculturen die ik in dit proefschrift beschrijf. Gaan samenwerken en zich uitspreken 
ook nu niet vooral langs de lijnen van de vier herinneringsculturen? En is dat erg? 

“De samenleving die religie achter de privédeur wil stoppen, snijdt zichzelf in de 
vingers. Aan religieuze kant werkt het mee aan doorgeslagen orthodoxie, radica-
lisering en sektarisme. De gedachte dat geloof iets heel eigens is dat niets met de 
samenleving te maken heeft en zich feitelijke tegenover de maatschappij opstelt. 
Voor de maatschappij is het ook verlies. Religies die geen maatschappelijk en 
cultureel narratief mogen bieden, laten een ontzielde maatschappij achter.”438

Bovenstaand citaat uit juli 2018 geeft aan dat de vraag die ook in Samen op Weg hoorbaar was, 
nog steeds speelt, namelijk: is er een Woord voor de Wereld, een cultureel narratief, of gaat het 

438 Smalbrugge, M. (2018, 20 juli). Hoe past religie in de samenleving? In: Trouw – De Verdieping.
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sec om persoonlijk geloof en een interne oriëntatie? Dit maakt uit, zoals het citaat aangeeft, voor 
zaken als zorg voor de toekomst van de samenleving, de ecologie en het ‘erbij willen zijn’. 

Is er ruimte voor een dialoog? 
Bepalend is of grensverkeer en grensgangers geaccepteerd worden en of macht en belangen, 
conflicten en maatschappelijke vragen boven tafel besproken worden. Er is een dialoogruimte 
nodig waar niets gek is, waar durf is om de eigen bewoonde herinnering in te brengen. Emotie 
is daar geen taboe, net zo min als wetenschap en ratio. Dialoog is niet hetzelfde als debat, het 
gaat om verbinding en vertrouwen, het verkennen van elkaars bewoonde herinnering. Vertrou-
wen is geen leeg woord. Dan is het ook realistisch om te geloven in wonderen.439 

Aan de andere kant is ook zo dat de Protestantse Kerk in Nederland kleiner wordt en er veel 
energie gaat naar interne zaken. Te veel versnippering en elkaar beconcureren kan negatief uit-
werken op de beeldvorming over de kerk in de samenleving. Bovendien is, net zoals in de jaren 
zestig door de Achttien werd gezegd, een onduidelijk beeld van de kerk niet wervend. Een derge-
lijk beeld kan zelfs ineffectief zijn, kan in de maatschappij een negatief narratief doen ontstaan. 

Erbij zijn…

Er is echter ook een nieuwe lijn waarin kerken nadrukkelijk op zoek gaan naar verbinding met de 
maatschappij. Dit is te zien in zowel ‘gewone’ dorpskerken als in de stad, maar in het bijzonder 
in de ruimte voor pionieren. De eerste generatie pioniersplekken startte in gebieden waar geen 
kerk was, zoals in grote nieuwbouwwijken. Men wilde ‘erbij zijn’, mensen opzoeken daar waar ze 
zijn. Het doel was om voor eind 2016 zo’n honderd nieuwe pioniersplekken van start te laten 
gaan. Vanaf 2013 zijn 84 initiatieven daadwerkelijk gerealiseerd.440 Echter, er bestaat een span-
ningsveld tussen pionieren en borgen, tussen traditie en vernieuwing, zoals onderstaand citaat 
verwoordt:

“Er is sprake van een gezamenlijk zoeken naar een passende organisatie in tijden 
van verandering. Daarbij is het belangrijk om spanningen te waarderen als bron 
van leren en vernieuwing. Het gaat dan bijvoorbeeld om spanning tussen traditie 
en vernieuwing, of het institutionele en het informele. Het opheffen van de span-
ning door een van de uitersten te verkiezen, zorgt dat de kans op vernieuwing ons 
uit handen glipt. De uitdaging voor de kerk is om speelruimte te creëren voor ver-
nieuwing, zonder de spanning met het bestaande volledig te laten verdwijnen.”441 

439 David Ben-Goerion: “Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.”
440 In: Op hoop van zegen, ontwikkelingen. Geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar pionieren. 
 Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland (januari 2017).
441 In: Over speelruimte en spanning. Praktijkonderzoek naar de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken. (30 mei 

2018, p. 2). Nadine van Hierden MA, Peter den Hoedt, dr. Marten van der Meulen, dr. Sake Stoppels, Anneke van 
der Velde MA, Martijn Vellekoop MA MPM.



231

Ook komt opnieuw de vraag over de structuur van de kerk en haar ambten aan de orde. Er wordt 
gezegd dat er een bezinning op het lidmaatschap en het ambt nodig is. De uitdaging zal zijn om 
de principes achter het ambt en lidmaatschap opnieuw tot leven te wekken en ruimte te geven 
aan diverse uitwerkingen ervan. 

Anno 2018 op weg naar de kerk van 2025 spelen er veranderbehoeften die behalve als geloofs-
vraagstukken ook als verandervragen benaderd kunnen worden. Er komen minder mensen in de 
kerk, de inkomsten dalen en het aantal jongeren die het stokje kunnen overnemen, daalt even-
eens. Het is niet vanzelfsprekend dat oude structuren werkbaar zijn en blijven. Er zijn nieuwe 
intiatieven nodig die vragen om ruimte, om dialoog, om samenwerken, zonder dat het bestaan-
de helemaal moet worden losgelaten. Er is een roeping in een samenleving die verandert. Ze was 
hoorbaar in de jaren zestig van de vorige eeuw, en nu opnieuw... 

Bewoonde herinnering
Het inademen van bronnen, oude en nieuwe woorden, oude en nieuwe gewoonten, oude en 
nieuwe muziek, het delen van geloof en kerkgeschiedenis, helpt om de rijkdom te zien van de 
verscheidenheid binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit ademen wordt ‘bewoonde herin-
nering’ en daarmee onderdeel van het individuele zijn en van het collectieve geheugen van de 
kerkelijke gemeenschap. Gelovigen verschillen, er zijn verschillende bewoonde herinneringen, 
maar als herinneringsdragers zijn allen verantwoordelijk voor die éne, heilige, katholieke en 
apostolische kerk.442

Utrecht, september 2018. 

442 Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 381 n. Chr.
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Samenvatting

 

Het Samen-op-Weg-proces(1961-2004), waarbij de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
zich verenigden of herenigden in de Protestantse Kerk in Nederland, is verleden tijd. Het zoge-
noemde Samen-op-Weg-proces startte door de oproep van achttien theologen, dominees en een 
wika (een werker in kerkelijke arbeid), die allen werkzaam waren in het evangelisatiewerk en het 
studentenpastoraat. De ambitie tot verandering werd uitgesproken middels een oproep van ‘de 
verwachting van het Rijk Gods en de opdracht der kerk in de wereld en een gezamenlijke over-
tuiging dat er naar eenwording gestreefd moet worden’. Het was in de ogen van veel mensen 
een bijzonder ‘taai veranderproces’, dat veel voeten in de aarde heeft gehad. Het is geen ‘verle-
den’ tijd, het werkt nog door in het heden. De fusie behelst ook de vorming van (uiteindelijk) één 
landelijk centraal bureau en de vorming van een gezamenlijke predikantsopleiding (de huidige 
Protestantse Theologische Universiteit). 

Vanuit de veranderkunde is bekend dat een fusie ook een cultuurverandering inhoudt. Bij een 
cultuurvraagstuk gaat het over de vraag hoe de organisatiecultuur zich verhoudt tot verandering. 
De organisatiecultuur noem ik herinneringscultuur, omdat een kerk meer is dan een organisatie. 
De herinneringscultuur is ingebed in tradities, symbolen, taal en muziek. De rituele aspecten 
van de religieuze identiteit zijn van invloed op kerkelijke gemeenschap: de vormen en structuur 
van de liturgie, de wijze van prediking en de manier van feestvieren. De wijze waarop men om-
gaat met het verleden, wat men zich herinnerd en welke betekenis men daaraan geeft, heeft in-
vloed op de wijze waarop men in staat is nieuwe manieren van handelen te ontwikkelen. Het is 
meer dan ratio, juist het impliciete, de geraaktheid, de emotie maakt iets tot een vaste herinne-
ring, tot ‘bewoonde herinnering. 

‘Wat we onthouden, vergeten of verdringen bepaalt wie we zijn – of willen zijn. Ons handelen 
vandaag wordt mede bepaald door wat we onthielden en wat we zijn vergeten.’

Relevantie

De rol van herinneringscultuur, herinneringsdragers en herinneringsmanagers in een kerkelijk 
veranderproces is nog niet onderzocht en hierover is binnen de ‘kerkelijke praktijk’ ook nog niet 
veel bekend. Dit onderzoek wil enerzijds een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van praktijk-
kennis voor de begeleiding van complexe kerkelijk veranderpraktijken. Anderzijds wil dit onder-
zoek een bijdrage leveren aan de specifieke wetenschappelijke kennis op het onderzoeksterrein 
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van de veranderkunde met het oog op de hantering van het begrip ‘bewoonde herinnering’ in 
een complex veranderproces in een kerkelijke of ideële omgeving.

Kernwoorden in dit proefschrift zijn bewoonde herinnering en complex veranderproces.
 

Vraagstelling: 

‘Wat is de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex veranderproces? 

Bewoonde herinnering

Het begrip ‘bewoonde herinnering’ in dit onderzoek is ontleend aan de theorie over de rol van 
herinnering bij verandering en de wijze waarop deze zichtbaar en kenbaar is. Er is aan de ene 
kant een relatie tussen verandering, tijd en de generaties als kracht voor verandering en aan de 
andere kant is herinneren een kracht die juist verandering tegenhoudt. Herinneren en vergeten, 
herinneren en veranderen beïnvloeden elkaar. 
Bewoonde herinnering is fysiek tastbaar in ankerplaatsen en herinneringdocumenten. Het is 
herkenbaar in herinneringsculturen, gevoed door de herinneringsdragers en gestuurd door her-
inneringsmanagers. Herinneringsmanagers in het Samen-op-Weg-proces zijn ‘publieke figuren’ 
met een functie en rol in het Samen-op-Weg-proces, zoals leden van de Raad van Deputaten, 
voorzitters van werkgroepen en vertegenwoordigers van modaliteiten in de media. 

Herinneringspad, herinneringsdragers, herinneringscultuur.

Tradities en overtuigingen worden overgedragen van de ene generatie op de andere en deze tra-
dities vormen een herinneringspad. Dit herinneringspad heeft zowel een individueel als een col-
lectief spoor. Het collectief geheugen is namelijk niet alleen een optelsom of verzameling van in-
dividuele herinneringen. De verzameling is meer dan de som van de individuele delen. Er gaat 
een versterkende invloed uit van een constante onderlinge beïnvloeding. Dit heeft zijn wortels in 
de sociale psychologie, die stelt dat er een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen individueel ge-
heugen en sociale context. De handelingspraktijk wordt beïnvloed door de cruciale gebeurtenis-
sen in de levensgeschiedenis, geloofsgeschiedenis, groepsgeschiedenis en landsgeschiedenis.

Ankerplaatsen en herinneringsmanagers

Duidelijk is dat ankerplaatsen zowel bronnen zijn van vernieuwing als plaatsen waar het verle-
den wordt gekoesterd en waar herinneringsdocumenten en personen worden geciteerd en pre-
sent gesteld. Zo zijn er verschillende fysieke plaatsen en specifieke herinneringsdocumenten en 
herinneringsdragers die terugverwijzen naar de historie van de afzonderlijke kerken die betrok-
ken waren bij het Samen-op-Weg-proces. 
Herinneringsmanagers opereren in een politieke omgeving waar belangen op het spel staan. 
Welke herinneringselementen komen op de voorgrond en welke verdwijnen van tafel? Interactie-
dynamiek is emergent, het ontstaat. Het is ook contingent: gevoelig voor toevalligheden. Macht 
en conflict zijn onderdeel van een interactiedynamiek. Machtsperspectieven zijn geïnternali-
seerd in patronen van handelen en herinneren. Het ontwarren van de patronen van een interac-
tiedynamiek maakt onderdeel uit van het leren kennen van een herinneringscultuur.
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Deelvragen horend bij dit kernwoord:
- Wat is de betekenis van de tijd waarin Samen op Weg zich afspeelt?
- Op welke wijze zijn ankerplaatsen en de herinneringsculturen van betekenis in Samen op Weg?

Complex veranderproces 

Een fusieproces zoals Samen op Weg is een weerbarstig en complex vraagstuk. Veranderbereid-
heid is niet vanzelfsprekend, omdat cultuur tot op zekere hoogte gerelateerd is aan macht. 
Macht heeft in elke cultuur in min of meerdere mate een ideologische dimensie. Deze dimensie 
is zichtbaar in dat wat gangbaar is bijvoorbeeld (on)gelijkheid van man en vrouw en legitimeren 
machtsposities en zijn deel van de herinneringscultuur. 
De meerwaarde in een fusie valt op drie verschillende manieren te definiëren:
- door het juridische feit als zodanig, dus door schaalvergroting;
- door overdracht van waarden, zodat men van elkaar kan leren;
- door gezamenlijke vernieuwing of transformatie.

Een complex veranderproces, zoals Samen op Weg wordt getypeerd als een niet te isoleren 
vraagstuk, waarbij zich afhankelijkheidsrelaties voordoen op (1) inhoudelijk, (2) sociaal, (3) con-
textueel, en (4) psychologisch niveau. Toegepast op het Samen-op-Weg-processpelen ten min-
ste de volgende vraagstukken een rol:
- een structuurvraagstuk: zoeken naar een nieuwe organisatievorm;
- een cultuurvraagstuk: vragen om mentale verandering;
- een innovatievraagstuk: innoveren in het optreden van de kerk;
- een financieel vraagstuk: efficiëntie en het beter omgaan met geld;
- een geloofsvraagstuk: onderbouwen van geloofskeuzes en de grondslag van de kerk. 

In een complex veranderproces is er sprake van veranderparadigma’s en werkingsmechanismen.

Veranderparadigma’s 

Wanneer mensen geconfronteerd worden met een verandering, dan gaat het om willen, moeten 
en kunnen veranderen. Veranderingen zorgen voor een verstoring van het evenwicht waaraan 
mensen gewend zijn. De houding ten opzichte van verandering komt tot stand op basis van twee 
soorten reacties, namelijk op basis van ratio en emotie. Op basis van rationeel denken wordt de 
balans opgemaakt. Het gaat hierbij om de inschatting die iemand maakt van de gevolgen die de 
verandering zal hebben voor zowel hemzelf als voor de groep waartoe hij behoort. De emotio-
nele reacties die een bepaalde verandering bij een persoon oproept, draaien om de vraag of de 
verandering beschouwd wordt als een kans of een bedreiging. Er zijn ‘change beliefs’ (verander-
paradigma’s), die te vertalen zijn naar kans (‘opportunity’) versus bedreiging (‘danger’) en posi-
tieve werkingsmechanismen (‘support’) versus negatieve werkingsmechanismen (‘resistence’ 
of weerstand). In dit proefschrift is gekozen om de veranderparadigma’s te beschrijven als een 
specifieke oriëntatie op verandering. Dit resulteert in vier veranderparadigma’s:
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-   Veranderen is noodzaak: Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn en er is 
support in de groep. De herinneringscultuur staat open voor verandering.

-   Veranderen is bijsturen: Veranderen wordt als kans ervaren om van betekenis te zijn, maar er 
is weerstand in de groep met betrekking tot het opgeven van belangrijke ankerplaatsen en 
herinneringsdocumenten. De herinneringscultuur staat enigszins open voor verandering.

-   Veranderen is niet beter: Veranderen is bedreigend, maar er wordt wel ruimte ervaren, er is 
support om in de groep na te denken over wat onopgeefbaar vastligt en waar verandering 
noodzakelijk is om mensen voor je te winnen. De herinneringscultuur staat enigszins open 
voor verandering.

-   Veranderen is terugkeren: Veranderen is bedreigend en er is weerstand in de groep als anderen 
bepalen wat al dan niet onopzegbaar vastligt. De herinneringscultuur staat niet open voor 
verandering.

Werkingsmechanismen 

Werkingsmechanismen zijn onder te verdelen in werkingsmechanismen die de verandering on-
dersteunen zoals: initiatief en gesprek, beweging en vernieuwing. Er zijn ook werkingsmechanis-
men die verandering tegenhouden zoals: vertragen en verlammen, concerveren en diskwalifice-
ren. De negatieve werkingsmechanismen zijn over het algemeen terug te voeren op: 
- Voice of Justice = rationeel (ver)oordelen; 
- Voice of Cynicism = dit werkt niet, dit levert geen voordeel op; 
- Voice of Fear = angst voor verandering.

Deelvragen die met dit kernwoord samenhangen zijn:
- Wat is de betekenis van veranderparadigma’s en werkingsmechanismen in Samen op Weg?
- Op welke wijze zijn werkingsmechanismen in Samen op Weg al dan niet doorbroken?

Methode van onderzoek 

Er is gekozen voor een ‘learning history’ van het Samen- op-Weg-proces, een samenvatting die 
gebaseerd is op bestaande documenten (15.000 pagina’s). Een learning history is ontwikkeld en 
in de praktijk toegepast door Roth & Kleiner (1996). Hun basisgedachte was: er zijn veel veran-
derprocessen in organisaties, maar in de loop van de tijd verdwijnt het zicht op de mislukkingen 
en goede vondsten die resultaat zijn van ‘trial and error’-leren tijdens het proces van veranderen. 
De learning history van het Samen-op-Weg-proces verwoordt het proces van veranderen, de 
herinnering van herinneringsdragers die de verandering zelf hebben meegemaakt. De learning 
history van Samen op Weg kent de volgende stappen (a en b zijn gelijktijdig uitgevoerd):
a) Literatuurstudie kerkgeschiedenis en veranderkunde
b) Maken van de samenvatting 
  In de eerste fase van het onderzoek heb ik alle documenten van de landelijke gezamenlijke 

vergaderingen in het kader van het Samen-op-Weg-proces gedigitaliseerd en samengevat. 
Om het overzicht te bewaren zijn deze documenten in Atlas.ti (kwalitatief onderzoeksinstru-
ment) bewerkt. 

c) Membercheck: voorleggen samenvatting aan respondenten (herinneringsdragers).
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  Het totaal aantal respondenten is verdeeld over de verschillende periodes (sommige respon-
denten hebben in meerdere periodes hun reacties gegeven). Alle respons, zowel de priorite-
ring als alle aanvullingen (vragen; inhoud missen; feedback; anekdotes) zijn in Atlas.ti gezet. 
Hierdoor is het mogelijk om preciezer te kijken naar de opbrengst. Er zijn 756 reacties gege-
ven. Alle aanvullingen en prioriteringen van de verschillende respondenten heb ik letterlijk 
overgenomen en zijn per periode vastgelegd.

d) Datareductie en definiëren van de hittepunten
  De prioritering van tekstfragmenten maakt het mogelijk om grafieken te maken. De fragmen-

ten die het hoogst zijn geprioriteerd zijn gedefinieerd als cruciale en betekenisvolle momen-
ten in Samen op Weg, de zogenoemde ‘hittepunten’. Door de prioritering van tekstfragmen-
ten van alle periodes ontstaat er focus. Aan de hand van grafieken heb ik de hittepunten per 
periode bepaald. Het indelen van de teksten in kleinere eenheden maakt het mogelijk om 
nauwkeuriger te analyseren wat patronen en regelmatigheden zijn en ze betekenis te geven 
aan de hand van de twee gekozen kernwoorden.

De keuze voor de in dit proefschrift beschreven hittepunten (cruciale gebeurtenissen) wordt in-
gegeven door het toegekende belang van de respondenten (de prioritering en de uitspraken die 
zij deden als herinneringsdragers) en het door mij toegekende belang. Hieronder staat het over-
zicht van de hittepunten:

 

Periode 1 De oproep van de Achttien en de jongeren
Wij/zij-denken: kerkgevoel
De organisatie van Samen op Weg zonder de Achttien
Waarheid, eenheid en vernieuwing

Periode 2 Interkerkelijke beweging als basis van Samen op Weg 
Beheermodel
Besturingsafspraken en ‘stap voor stap’
Verschil in denken
Onduidelijkheid over urgentie en tijdpad

Periode 3 Raadpleging
Waarnemerschap Evangelisch-Lutherse Kerk
Schetsen en het einde 
Remonstranten vragen om waarnemerschap Samen op Weg
Rapport Classicale herindeling en volledige participatie lutheranen

Periode 4 Kerkorde
Exit remonstranten
Naamgeving
De doop, het avondmaal en het huwelijk
Arbeidsorganisatie 

Periode 5 De naam en de Groep van Acht 
De arbeidsorganisatie
Concentratie opleidingen
Rapporten Schuilplaats in de wildernis en Jezus Christus Onze Heer en 
Verlosser
De slotfase
Verenigingsbesluit
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Gekozen hittepunten

Verhaal 1: Ambitie
Hittepunt 1 in periode 1 (1961-1973): De oproep van De Achttien en de jongeren
Dit verhaal begint met de oproep van de Achttien in 1961 en eindigt in het voorjaar van 1973 met 
de realisatie van een gezamelijke synodevergadering van gereformeerden en hervormden. De 
oproep wordt gevolgd door publicaties en er zijn grote bijeenkomsten. Jongeren sluiten zich aan 
en roepen op tot verandering. De Achttien staan in direct contact met de jongeren door het werk 
bij Kerk en Wereld in Driebergen. Er is de noodzaak tot veranderen, zo wordt gezegd, omdat de 
wereld verandert en er gezocht moet worden naar nieuwe vormen om verstaanbaar en relevant te 
blijven. Het was tijd voor een mentale verandering, om een andere houding ten opzichte van el-
kaar in te nemen en de krachten te bundelen, zodat de wereld zou begrijpen wat de kerk bewoog. 

Verhaal 2: Dilemma
Hittepunt 2 in periode 2 (1973-1986): Verschil in denken
Dit verhaal begint met de eerste gezamenlijke synodevergadering in 1973 en eindigt in 1986 met 
de Verklaring van Overeenstemming ten aanzien van het samen kerk zijn en de Intentieverkla-
ring door de afzonderlijke synoden. De eerste gezamenlijke synodevergadering is een anker-
plaats, ‘een historische dag’. 
Langzamerhand wordt helder dat de thema’s in de herinneringsculturen invloed hebben op 
discussies over tucht, belijdenis, schriftgezag en optreden in de politiek. De begrippen ‘her-
vormd kerkgevoel’ en ‘gereformeerd kerkgevoel’ worden geïntroduceerd. Deze verschillen leiden 
als vanzelf tot inclusie (insluiten: erbij horen) of exclusie (uitsluiten: er niet bij horen). Kwesties 
uit het verleden, zoals de Afscheiding en de invloed die deze heeft gehad op families, worden 
zichtbaar in de verhalen van Samen op Weg. 

Verhaal 3: Conflict
Hittepunt 3 in periode 3 (1986-1990): Schetsen en het einde van de Werkgroep Toekomstige Vormgeving
Dit verhaal begint in 1986 met de terugkoppeling van een raadpleging over de voortgang van 
Samen op Weg, in samenhang met de schets Toekomstige Vormgeving (de zogenoemde schet-
senstrategie die start met Schets 1984, en wordt gevolgd door Schets 1986, Schets 1988, Schets 
1989) en eindigt met een conflict in 1989/1990 over de koers en het proces van Samen op Weg, 
wat resulteert in het einde van de Werkgroep Toekomstige Vormgeving. In dit hittepunt staat de 
dialoog over de toekomst van de inrichting van de kerk gerelateerd aan het fusieproces centraal. 
Zo geeft de Werkgroep Toekomstige Vormgeving aan dat er in wisselwerking met gemeentele-
den echte ruimte gemaakt moet worden voor inspraak van ‘leken’. Er was echter geen sprake van 
ruimte voor innovatie, er was onbegrip. 

Verhaal 4: Confrontatie
Hittepunt 4 in periode 4 (1991-1998): Kerkorde
Dit verhaal begint met een nieuwe koers om via het kerkordetraject de ‘orde van het samengaan’ 
te bepalen en eindigt met de vaststelling van het tweede ontwerp van de kerkorde. In dit proces 
om te komen tot een gezamenlijke kerkorde, wordt echter zichtbaar hoe de verschillende 
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stemmen als herinneringsdragers verbonden zijn met een herinneringscultuur.  Een van de 
hoofdvragen tijdens het kerkordetraject luidt: hoe om te gaan met het ‘belijden’ van de traditie 
van de verschillende kerken? Er was ook sprake van toenemende onverschilligheid en irritatie 
over de vertraging. De tegenstellingen, die in eerste instantie buiten de discussie gehouden 
werden, kwamen terug. Het onderwerp huwelijk en zegening of inzegening van andere levens-
verbintenissen komt tussen 1993 en 1997 geregeld op de agenda. 

Verhaal 5: Acceptatie
Hittepunt 5 in periode 5 (1998-2004): De naam en de Groep van Acht
Dit verhaal begint in 1998, met onder andere de ‘naamsynode’ die geen incident was, maar uit-
drukking van intense verlegenheid, en eindigt in 2003/2004 met de hereniging en vereniging 
van de drie kerken. De doelstelling van de ‘Groep van Acht’ – onder ander verwoord in hun rap-
port: hoe verder met Samen op Weg? –  was de impasse te doorbreken en het onderlinge vertrou-
wen te voeden en zich in te zetten voor goede verhoudingen. De Groep van Acht slaagde erin om 
de interactie op gang te brengen en het lukte om weer vertrouwen in elkaar te krijgen, hoewel de 
kwestie van de naamgeving werd geparkeerd.

Conclusies 

Wat is de betekenis van bewoonde herinnering in Samen op Weg als complex veranderproces? 

Het onderzoek naar de betekenis van bewoonde herinnering in het Samen-op-Weg-proces ver-
klaart waarom ‘Samen op Weg’ zo lang duurt en waarom slechts een deel is gerealiseerd. Samen 
op Weg leidde tot een juridische fusie en niet tot een mentale verandering, een transformatie. 
Bewoonde herinnering geeft betekenis aan ten minste drie factoren die emotie oproepen, name-
lijk:
a)  Een fysieke kerk met een gebouw, banken, doopvont vormt een vast herinneringspad. Het 

geeft duidelijkheid over regels, inzichten en tradities. Het is een ankerplaats en geeft een 
veilig gevoel.

b)  Het Woord, de woorden, de herinneringsdocumenten, de overtuiging en getuigen van de 
geloofsgeschiedenis vormen de herinneringscultuur en geven zekerheid.

c)  De muziek, de klanken die men vaak hoort, maken melodieën in het hoofd die herinneren 
een eigen klankkleur geeft en uiting aan iets wat geen woorden heeft.

Deze drie samen, maken dat bewoonde herinnering een bewuste en onbewuste invloed heeft bij 
verandering. Het roept emotie op en - zoals dit proefschrift laat zien - maakt het extra moeilijk 
om een veranderproces in geloofsgemeenschappen vorm te geven. De geraakte emoties en in-
gesleten patronen van ‘zijns- en zienswijzen’, de spanning tussen interne en externe oriëntatie, 
de historisch gegroeide herinneringsculturen, het ‘moeten samenwerken’ wat op zich al een 
complex geheel vormt, maken dat er spanning ontstaat. Er tekenen zich drie spanningsvelden af 
die gerelateerd zijn aan de bewoonde herinnering in het complexe veranderproces van de fusie-
partners in Samen op Weg, die maken dat het zo lang duurt en ten dele slaagt:
- Spanning tussen herinneren versus handelen
- Spanning tussen veranderen als kans en veranderen als bedreiging
- Spanning tussen ontwikkelbenadering en ontwerpbenadering
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Tijd als kracht voor en tegen veranderen

Het Samen-op-Weg-proces is een breuklijn en brengt aan de oppervlakte dat er verschil in den-
ken en voelen is over de inhoud en positionering van de nieuw te vormen gezamenlijke kerk. De 
generaties groeien op tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en er is een besef dat 
de kerken een verantwoordelijkheid hebben. Zowel in als buiten de kerk is bij een deel van de 
bevolking het besef van urgentie dat er binnen en buiten de kerk gezocht moet worden naar een-
heid en samenwerking. Er is een doorstroom naar het hoger onderwijs en er is sprake van we-
tenschappelijke vindingen in bijvoorbeeld de techniek (de maanlanding), medische wereld (de 
pil) en biologie (de evolutie). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat een voorhoede, waaronder 
veel jongeren, vragen stellen bij de verzuiling. De relevantie van de nieuwe vragen betekent ook 
dat inzichten over leer en leven onder invloed van de tijd veranderen. Aan de andere kant staat 
een deel van de fusiepartners dat ervan overtuigd is dat ‘herinneren’ in de zin van beheersen en 
herhalen noodzakelijk is, zodat de oorsprong van de herinneringsdocumenten en ankerplaats-
ten, de herinneringscultuur van oudsher niet verloren gaat. Elke herinneringscultuur bevat een 
kans en een bedreiging. Het lijkt erop dat herinneringsculturen elkaar niet goed verdragen. Zo 
zijn er vier herinneringsculturen die in Samen op Weg botsen.

Vier herinneringsculturen

1.  De kans van de herinneringscultuur ‘een Woord voor de Wereld’ is zichtbaar zijn in de we-
reld. De structuur van de kerk is flexibel en wendbaar.

  De bedreiging is dat het vervalt in activisme en eenzijdig is gericht op handelen en te weinig 
de verbinding houdt met de traditie.  

2.  De kans van de herinneringscultuur ‘het Woord van Persoonlijk geloof’ is een duidelijke po-
sitie. De orthodoxie draagt over wat ze belangrijk vindt.

  Een bedreiging is dat er onder de oppervlakte vragen leven die niet aan de orde mogen ko-
men. De collectieve vragen worden weliswaar benoemd, maar niet structureel aan de orde 
gesteld. Dit kan eenzijdige aandacht opleveren voor ‘persoonlijk welbevinden’ en te weinig 
aandacht voor de vraag van presentie in deze tijd.

3.  De kans van de herinneringscultuur ‘het Woord bewaren’ is dat deze zekerheid biedt in on-
zekere tijden. Het geeft rust om ‘de wereld los te laten’. Het kan werken als een getuigenis 
om ‘los van de tijd’ te leven. 

  De bedreiging is dat men niet meer in staat is om verbinding te maken met de vragen van deze 
tijd en er irrelevantie dreigt. Het kan er ook toe leiden dat er een drammerige en betweterige 
houding ontstaat. Dit kan leiden tot een negatieve getuigenis met schade voor het collectief.

4.  De kans van de herinneringscultuur ‘het Woord in orde’ is dat deze inspeelt op het belang 
van een collectieve, rituele dimensie. Schrift en Tafel roepen op tot handelen in de samenle-
ving in de aanwezigheid van barmhartigheid en diaconaat. Het is een kans om in de samen-
leving plekken te creëren waar men een ‘kaarsje kan branden’.
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  De bedreiging is dat er rituelen worden uitgevoerd die stollen en verstarren. Dat is precair, 
omdat het ertoe doet wat overgedragen wordt naar een volgende generatie. 

Aanbevelingen

Ruimte voor ‘grensgangers’
Bij oprecht naar een ander luisteren komt het aan op persoonlijke moed: is er sprake van een 
‘open stellen’en eventuele vooroordelen loslaten die een dialoog in de weg staan. De geschiede-
nis van het Samen-op-Weg-proces laat zien dat dit luisteren moeizaam was. Dit maakt beschei-
den; verandering is niet maakbaar. Theologische taal – aldus een respondent – is arrogante taal 
en diskwalificeert andere taal. Misschien is het juist in een kerk moeilijk om transparant te zijn 
over je motieven en drijfveren, omdat dit geen theologische taal is. Het woord ‘zonde’ kan een 
abstracte dogmatische invulling krijgen en geen oproep tot ‘verandering’. Verandering vraagt 
reflectie en openheid over je eigen gedrag, aannames en motieven, en dat is andere taal dan 
‘theologische taal’. Er zijn ‘grensgangers’ nodig, die expertise en een andere werkelijkheid bin-
nen brengen.

Vervolgonderzoek over organiseerroutines: van systeemwereld naar de bedoeling
Hoe transparant en eenvoudig zijn de huidige kerkordelijke regels? Wat is de plek van de leek? 
Wat zijn voorwaarden voor een goede besturing: hoe vrij zijn de keuzes als interne belangheb-
benden het proces sturen? Met andere woorden: functioneert het systeem van classis en afvaar-
diging naar de synode en het besluitvormingsproces wel naar behoren? Dit zijn vragen die hier 
niet beantwoord kunnen worden. Het vergt vervolgonderzoek om hier meer richting aan te kun-
nen geven. Het systeem verandert niet uit zichzelf.

Inclusief en toekomstbestendig
Het is essentieel dat nieuwe generaties toegang krijgen tot besluitvorming in de Protestantse 
Kerk in Nederland. De toegang tot invloed op het strategische niveau – waar de beslissingen 
genomen worden – is voor nieuwe generaties nu vaak beperkt, zoals dit ook beperkt was ten 
tijde van Samen op Weg. Bovenstaande reflecties leiden tot een concreet idee om ruimte voor 
generaties te realiseren. In mijn optiek moet er een netwerk voor generaties komen met rechten 
en plichten. Dit netwerk is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies en kan tevens 
voorstellen doen die in stemming komen op de synode. Het Netwerk voor de Generaties is aan-
wezig bij de synode en heeft een zwaarwegende en bevoegde vorm van stemrecht.

Anno nu spelen er veranderbehoeften die behalve als geloofsvraagstukken ook als verandervra-
gen benaderd kunnen worden. Het is een uitdaging om anno nu die deur open te zetten… 
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Summary
Inhabited Memory: A Learning History of the ‘Samen-op-Weg-proces’

The Samen-op-Weg-proces (1961-2004), in which the Dutch Reformed Church, the Reformed 
Churches in the Netherlands and the Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Nether-
lands came together to form the Protestant Church in the Netherlands, is history. The Samen-
op-Weg-proces started with the call of eighteen theologians, pastors and a wika (a church wor-
ker), all of whom worked in evangelization and student pastoral care. The ambition for change 
was expressed by a call that mentioned ‘being moved by the expectation of the Kingdom of God 
and the mission of the church in the world and a joint conviction that unity must be sought’. To 
many Dutch Protestants, it was a particularly ‘tough change process’. This process is history but 
active in memory. The merger also includes the eventual formation of a national central office 
and the formation of the Protestant Theological University. 

According to change management research, a merger is difficult to implement because it requi-
res a cultural change. The way in which the organizational culture relates to change is a cultural 
issue. I call organizational culture ‘remembrance culture’, because a church is more than an 
organization. The culture of remembrance is embedded in tradition, symbols, language and 
music. The ritual aspects of religious identity influence the identity of the ecclesiastical commu-
nity: the forms and structure of the liturgy, the method of preaching and the way of celebrating. 
The way in which one deals with the past, what one remembers and what meaning one assigns 
to it, all influence the way in which one can develop new ways of acting. It is the implicit, the 
touch, the emotion that makes a permanent memory, an ‘inhabited memory’. As Assmann 
(2015) said: ‘What we remember, forget or repress determines who we are – or want to be. Our 
actions today are partly determined by what we remembered and what we have forgotten’.

Relevance 

What is the meaning of inhabited memory of the Samen-op-Weg-proces as a complex change 
process? 
 
The key terms in this dissertation are ‘inhabited memory’ and ‘complex change process’.
The roles of remembrance culture, remembrance bearers and remembrance managers in an 
ecclesiastical change process has not yet been investigated. Little is known about them within 
ecclesiastical practice. On the one hand, this dissertation contributes to the development of 
practical knowledge that will guide complex ecclesiastical change practices. On the other hand, 
it adds to the academic literature on change management through the use of ‘inhabited me-
mory’ in a complex change process in a religious or idealistic environment.
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Inhabited Memory

The term ‘inhabited memory’ is derived from the theory about the role of memory in change and 
the way in which it is visible and recognizable. There is a relationship between change and time 
and generations as a force for change. At the same time, remembering is a force that actually 
blocks change. Remembering and forgetting, remembering and changing influence each other. 
Traditions and beliefs are transferred from one generation to another and these traditions form 
a path of remembrance that has both an individual and a collective track. There is a constant and 
mutually reinforcing influence. This influence has its roots in social psychology, which states that 
there is a dependency between individual memory and social context. The social context is influ-
enced by crucial events in life history, religious history, group history and national history as an-
chors of memory. These anchors are both sources of renewal and places in which the past is 
cherished and where reminder documents and people are positioned and presented. Inhabited 
remembrance is therefore physically tangible and visible in remembrance cultures, fed by re-
membrance bearers and directed by remembrance managers. Reminder managers in the Sa-
men-op-Weg-proces are public figures with a function and role, such as members of the Council 
of Deputies, chairmen of working groups and representatives of the media. Remembrance ma-
nagers operate in a political environment where interests are at stake. Which memory elements 
come to the fore and which disappear? Interaction dynamics is emergent, it arises. It is also 
contingent: sensitive to coincidences. Power and conflict are part of an interaction dynamic. 
Power perspectives are internalized in patterns of acting and remembering. Deciphering the pat-
terns of interaction dynamics is part of getting to know a culture of remembrance.

Sub-questions associated with this keyword: 
- What is the meaning of the time in which the Samen-op-Weg-proces takes place?
-  In what way are anchors and remembrance cultures significant in the Samen-op-Weg-proces?

Complex change process

A merger such as the Samen-op-Weg-proces is messy and complex. A merger is about continued 
existence, encompassing issues such as identity, the core of the views or mission, mutual trust 
and practical agreements. The added value can be defined in three ways: by the legal fact as 
such, therefore by scaling up; by transferring values, so that each can learn from the other; and 
through joint renewal or transformation. Messy environments are characterized by strong re-
membrance cultures that become dominant, especially with change efforts in an organization. 
Willingness to change cannot be taken for granted, because culture is associated with power. In 
every culture, power has an ideological dimension. Assumptions such as the (in)equality of men 
and women, legitimize positions of power and are part of the culture of remembrance. There is 
systemic cohesion and interdependence. It is characterized as an issue that cannot be isolated, 
with dependency relationships occurring at the content, social, contextual, and psychological 
levels. In this process the following issues play a role: 
- structural: searching for a new organizational form;
- cultural: asking for mental change;
- innovation: innovating in the performance of the church; 
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- financial: efficiency and better handling of money; 
- religious: substantiating religious choices and the foundation of the church. 
 
In complex changes there is a talk of change paradigms and working mechanisms.

Change paradigms

When people face change, they must decide if they want to, have to and are able to change. 
Changes disrupt the balance that people are used to. Their attitude to change is based on reason 
and emotion. The balance depends on a rational assessment that someone makes of the conse-
quences of the change will have for oneself and one’s group. The emotional responses that a 
certain change evokes in a person revolve around the question of whether the change is an op-
portunity or a threat. Some ‘change beliefs’ can be translated into opportunity (‘opportunity’) 
rather than threat (‘danger’) and positive (‘support’) mechanisms rather than negative (‘resis-
tance’) mechanisms. This dissertation will describe the change paradigms as a specific orienta-
tion to the vision of change. 

This results in four change paradigms: 
1.  Change is a necessity: Change is experienced as an opportunity to be meaningful and the 

group supports it. The culture of remembrance is fully open to change. 
2.  Change is adjustment: Change is experienced as an opportunity to be meaningful, but the 

group resists giving up important anchors and reminder documents. The remembrance 
culture is somewhat open to change. 

3.  Change is not better: Change is threatening, but the group is willing to think about what is 
indispensable and where change is necessary to win support. The remembrance culture is 
somewhat open to change. 

4.  Change is to return: Change is threatening and there is resistance in the group when others 
determine what is or is not to be said. The memory culture is not open to change. 

Working mechanisms 

Mechanisms of action can fix, release or renew. Working mechanisms can take the form of wor-
king mechanisms that support change, such as initiative and conversation, movement and in-
novation. Some mechanisms of action can stop change, such as slowing down and paralyzing, 
preserving and disqualifying. Research shows that the influence of working mechanisms de-
pends on the legitimacy of power and authority (sources of power); in other words, the position 
that remembrance managers occupy in the change process. This influences the interaction dy-
namics in a remembrance culture and between remembrance cultures. The negative mechanis-
ms of action can be traced to:
- Voice of Justice = rational judgment;
- Voice of Cynicism = this does not work, this does not yield any benefits;
- Voice of Fear = fear of change.
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Sub-questions: 
-  What is the meaning of change paradigms and working mechanisms in the Samen-op-Weg-

proces? 
-  In what ways have the working mechanisms in the  Samen-op-Weg-proces been broken, or 

kept intact?

Research method 

A learning history has been chosen, a summary based on 15,000 pages of documentation. The 
term was developed and applied by Roth and Kleiner (1996). Their premise is that many change 
processes are at work in organizations, but over time the view of the failures and successes that 
result from trial and error learning during the change process disappears. The learning history 
expresses the process of change, the memory of reminders who have experienced the change 
themselves. The learning history has the following steps. (Steps a and b are carried out simulta-
neously.) 

a) Literature study pf church history and change management

b) Drafting the summary. 
The documents on which the learning history is based are from 1961-1973 and the reporting of 
all joint meetings from 1973-2003 and 2004. These documents have been edited in Atlas.ti.
 
c) Member check: submit summary to respondents.
All responses, both prioritization and all additions (questions, missing content; feedback; anec-
dotes) have been put in Atlas.ti. There are 756 responses. All the additions and priorities of the 
respondents have been taken literally and are recorded by period.

d) Data reduction and definition of heat points.
The prioritization of text fragments makes it possible to create graphs. The highest-priority frag-
ments are defined as the most important events. These provide insight into crucial moments in 
the Samen-op-Weg-proces. By prioritizing text fragments from all periods, focus is created. Di-
viding the texts into smaller units makes it possible to analyze patterns and regularities and to 
give them meaning based on the two keywords.

The choice described in this thesis (crucial moments) is dictated by the interest of the respon-
dents and the interest I have assigned. Below is an overview of the points that are central to this 
study.
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Crucial moments, 
1961-1973

1. The call of De Achttien and youth 
2. We-they-think
3. Church feeling 
4. The organization of Samen-op-Weg-proces without De Achttien 
5. Truth, unity and renewal

Crucial moments, 
1973-1986

I1. Interdenominational movement as the basis of Samen-op-Weg-proces 
2. Management model 
3. Control agreements and step-by-step 
4. Difference in thinking 
5. Confusion about urgency and timeline

Crucial moments, 
1986-1990 

1. Consultation Observership Evangelical Lutheran Church 
2. Sketches and the end of the Working Group on Future Design 
3. Remonstrants as observers 
4. ‘Classic reclassification’ report 
5.  Full Lutheran participation

Crucial moments, 
1990-1998 

1. Church order 
2. Exit of Remonstrants 
3. Naming, the baptism, the wedding sacrament 
4. Work organization

Crucial moments, 
1998-2004 

1. The name and the Groep van Acht
2. The work organization 
3. Concentration Universities 
4. Reports ‘Hideout in the wilderness’ and ‘Jesus Christ Our Lord and Savior’ 
5. The final phase 
6. Association decision

Selected stories

Story 1: Ambition
1961-1973: The call and the youth
This story starts in 1961 with the call for change from De Achttien and ends in the spring of 1973 
with the joint synod of Reformed Churches. The call is followed by publications and large mee-
tings. Young people join and continue the call for change. There is a need for change because, 
with greater economic prosperity and new academic findings, the old principles and their me-
anings no longer fit.  New forms must be sought to keep the church meaningful and relevant for 
a new generation. The scope of the ambition of this call for unity is itself complex and multiple: 
it is not only a religious issue, but also a financial, cultural, structural and innovation issue.

Story 2: Dilemma 
1973-1986: Different thinking 
This story starts with the first joint synod in 1973 and ends in 1986 with the Declaration of Con-
formity and the Declaration of Intent. The first joint synod meeting is an anchor, ‘an historic day.’ 
Gradually it becomes clear that the themes of remembrance cultures influence discussions 
about discipline, confession, scriptural authority and political action. These differences are visi-
ble in the language and their reproduction in the culture of remembrance, as a result of which 
inclusion (belonging) or exclusion (not belonging) naturally occur. Past issues, such as the Se-
cession and its influence on families, become visible in the stories.



246

Story 3: Conflict 
1986-1990: Sketches and the end of the Group on Future Design 
This story starts in 1986 with feedback on the progress of Samen-op-Weg-proces, in conjunction 
with the sketch Future Design (starting with Sketch 1984, and followed by Sketch 1986, Sketch 
1988, Sketch 1989) and ends with a conflict in 1989-1990. This story describes the dialogue 
about the future of the organization of the church in relation to the merger. However, there was 
no room for innovation; instead, there was incomprehension. At least three groups failed to 
come to an understanding. In short, the Reformed General Synod focused on perseverance, the 
Reformed General Synod was more concerned with keeping everyone on board, and the Council 
of Deputies mediated between them. 

Story 4: Confrontation 
1991-1998: Church order 
This story begins with a new course to determine the order of merging via the church process and 
ends with the adoption of the second draft of the church order. One of the main questions in this 
phase is how to handle the differences in the ‘confessing’ tradition among the churches? What 
binds them together? These are both legal questions and questions about ‘inhabited memory’. 
After the astonishment at the speed with which the concept of church order came about, one then 
supposed that if one agreed with the church order, one naturally agreed with the merger. The do-
cuments about the recitals are extremely difficult to interpret. There was a strong emotional under-
current. The word ‘pain’ is often used and expresses something of the trouble of the process. 
There was also increasing indifference to and irritation with the merger being delayed. The contra-
dictions, which were initially excluded from the discussion, returned. The subject of marriage and 
blessing or blessing of other life commitments is regularly on the agenda between 1993 and 1997.

Story 5: Acceptance 
1998-2004: The name and the Groep van Acht.
This story begins in 1998 with, among other things, the ‘name synod’ which was not an incident 
but an expression of intense embarrassment, and ends in 2003/2004 with the reunification and 
association of the three churches. The objective—how to proceed with the Samen-op-Weg-pro-
ces?—was to break through the impasse and to nurture mutual trust and dedication to good 
relationships. They asked a number of questions during a dedicated synod meeting. Central are 
the different interpretations of Bible texts and the ways of reading. Behind this lay different hu-
man views and world views that determine the actions and the memories. Remembering stands 
for the way in which the past and faith dogmas are defined and commemorated. The  Groep van 
Acht managed to get the interaction going and managed to regain trust, although the issue of 
naming was parked.

Conclusions 

What is the meaning of inhabited memory in  Samen-op-Weg-proces as a complex change process? 
The research into the meaning of inhabited memory in  Samen-op-Weg-proces explains why it 
takes so long and why only part of the ambition has been realized. The process led to a legal 
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merger and not to a mental change, a transformation. Inhabited memory gives meaning to at 
least three factors that evoke emotion, namely: 
a)   A physical place of worship that people frequently visit, gives remembrance a fixed reminder 

path. It provides clarity about rules, insights and traditions. It is an anchor and confers a 
sense of safety and power. 

b)   The Word, the words, the documents of remembrance, the conviction and witnesses of the 
history of faith give the remembrance culture certainty and a fixed remembrance path.

c)   The music, the sounds, are accompanied in the mind by melodies. This gives remembrance 
a soundtrack.

Taken together, these three give inhabited memory a conscious and unconscious influence on 
change. It evokes emotion and—as this dissertation shows—makes it extra difficult to shape a 
process of change in religious communities. The touched emotions and ingrained patterns of 
‘being and views’, the tension between internal and external orientation, the historically grown 
remembrance cultures, the impact of working together, which in itself forms a complex whole, 
creates tension. 

Three areas of tension are related to the inhabited memory in the complex change process, 
which causes it to last so long and to some extent succeed:
1. Between remembering and acting 
2. Between changing as an opportunity and changing as a threat 
3. Between development and design 

The generations grew up during the Second World War and there is a realization that the chur-
ches have a responsibility to show moral leadership, to take a public stance against injustice. 
Both inside and outside the church there is a sense of urgency among part of the population that 
unity and cooperation must be sought both within and outside the church. More young people 
than ever now have access to higher education. There are also scientific advancements in, for 
example, technology (the moon landing), medicine (the birth control pill) and biology (the the-
ory of evolution). These developments ensure that many young people will ask questions about 
the separation of churches. Some merger partners are convinced that ‘remembering’ in the 
sense of controlling and repeating is necessary. The origin of the remembrance anchors and 
preserves the remembrance culture. 

Four remembrance cultures collide in every culture of remembrance. These collisions are both 
opportunities and threats. Remembrance cultures do not seem to tolerate each other. 
1.  The opportunity of the culture of remembrance culture, ‘a Word for the World’ is that the 

gospel is experienced in practice and is visible in the world. The church is flexible and agile. 
This gives the church a good chance of survival in a changing world. The threat is that the 
church falls into activism and does not maintain a sufficient connection with tradition. 

2.  The opportunity of the culture of remembrance ‘the Word of personal faith’ is ‘the confes-
sion of the fathers and the memory of what has been transmitted.’ A threat is that there are 
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questions below the surface that should be avoided. This can result in too much one-sided 
attention to ‘personal well-being’ and too little attention to collective issues.

3.  The opportunity of the culture of remembrance ‘preserving the Word’ is that it offers certainty 
at times of uncertainty. It provides peace of mind to ‘let go of the world’ and to turn inwards. 
It can work as a testimony to live ‘free of time’. The threat is that people cannot connect with 
the questions of today. This can lead to a negative testimony that harms the collective. 

4.  The opportunity of the culture of remembrance ‘the Word in order’ is that it responds to the 
importance of a collective, ritual dimension. Scripture and Table call for action in society in the 
presence of mercy and diaconate. It is an opportunity to create places to ‘burn a candle’ in soci-
ety. You don’t have to invent the faith yourself. The threat is that rituals are performed without 
substantive renewal and that the call to repentance degenerates into incantations and formulas. 

Recommendations

Space 
Listening to someone else sincerely takes personal courage: is there a question of ‘opening up’ 
and releasing any prejudices that stand in the way of dialogue? The learning history shows that 
listening was difficult. Theological language—according to one respondent—is arrogant and 
disqualifying. Perhaps it is difficult in a church to be transparent about your motives, because 
this is not a theological language. The word ‘sin’ can be given an abstract dogmatic interpreta-
tion and not a call for ‘change.’ Change requires reflection and openness about your own beha-
vior, assumptions and motives, and that is a language other than ‘theological language’. ‘Cross-
border visitors’ are needed to bring in expertise and a different reality.

Follow-up research: from system to intention 
How transparent and simple are current ecclesiastical rules? What is the place of the laity? What 
are the conditions for good management: how free are the choices when internal stakeholders 
steer the process? In other words, does the system of classis and delegation to the synod and 
the decision-making process work properly? These questions cannot be answered here; they re-
quire follow-up research. The system its self don’t change.

Inclusive and future-proof 
It is essential that new generations have access to decision making in the Protestant Church in 
the Netherlands. Access to influence at the strategic level—where decisions are made—is now 
often closed to new generations, just as it was during Samen-op-Weg-proces. In my view, there 
must be a network with rights and obligations for these generations. This network is indepen-
dent, offers solicited and unsolicited advice, and can bring proposals to the synod for a vote. The 
Network for Generations is present at the synod and has an important form of voting rights. 

According to change management scholars, many issues in the church are not only issues of 
religious meaning but also issues of inhabited memory.  This makes it a challenge to open up 
the church to different views, and to understand and use the knowledge of change management.  
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‘Samen op Weg’. Interim rapport van de Hervormd-Gereformeerde werkgroep Samen op Weg, 
’s-Gravenhage, 1972.

Handelingen443 van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk, 15 en 16 juni 1973 te Utrecht.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk,17 en 18 september 1976 te Utrecht.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk, 22 en 23 november 1978 te Lunteren (katern).

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk, 11 en 12 oktober 1979 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk, 5 november 1981 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en van de Nederlandse Hervormde Kerk, 17 en 18 oktober1982 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde 
kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 5 en 6 november 7en 8 december 1984 te Lunteren 
en Amersfoort.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 13-15 november 1986 in de Reehorst te Ede.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde 
kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 27-29 oktober 1988 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde 
kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland op 29 november 1989 en 14 februari 1990 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de generale synoden van de Nederlands Hervormde 
kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden op 25, 26 en 27 oktober 1990 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlands Hervormde 
kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden op gehouden op 31 januari en 1 februari 1992 te Lunteren.

443 Er is voor gekozen om de notulen en rapporten die de basis vormen voor de besluitvorming op de gezamenlijke 
synode, ‘Handelingen van …’ te noemen, conform de beginjaren van Samen op Weg. Later worden de notulen 
‘gewoon’ aangeduid als ‘Verslag van ...’.
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Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de(generale) synoden Nederlands Hervormde kerk 
en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden op gehouden op 8, 9 en 10 oktober 1992 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 4, 5 en 6 oktober, 12 en 13 november 1993 te Lunteren en te Alphen aan den 
Rijn.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 28 en 29 januari 1994 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 27 t/m 29 oktober 1994 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 12 t/m 14 oktober 1995 te Alphen aan den Rijn.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 25 t/m 27 januari 1996 te Alphen aan den Rijn, deel I en II.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 2 t/m 4 mei 1996 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op, 20 en 21 september 1996 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 7 t/m 9 november 1996 te Alphen aan den Rijn.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 25 t/m 27 januari 1997 te Lunteren deel I, II, III.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 30 en 31 mei 1997 te Dalfsen.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 13 t/m 15 november 1997 te Alphen aan den Rijn.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 12 t/m 14 februari 1998 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 7 en 8 mei 1998 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 12 t/m 14 november 1998 te Alphen aan den Rijn.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 21 november 1998 te Amersfoort.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 28 t/m 30 januari 1999 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 7 mei 1999 te Lunteren.
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Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 1 en 2 december 1999 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op, 27 en 28 januari 2000 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 11 en 12 mei 2000 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 30 november en 1 en 2 december 2000 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 26 januari 2001 te Houten.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 10 en 11 mei 2001 te Lunteren 

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 22 t/m 24 november 2001 te Lunteren deel I en II.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 18 april 2002 te Alphen aan den Rijn.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 16 t/m 18 mei 2002 te Lunteren, deel I en II. 

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 21,22,23 november 2002 te Lunteren, deel I en II. 

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 12 en 13 december 2002 te Lunteren.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 3 en 4 april 2003 te Wageningen.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op 12 en 13 juni 2003 te Dalfsen, deel I en II.

Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden 20 en 21 november 2003 te Lunteren en 11 maart 2004 te Wageningen.

Notulen van de vergadering van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk gehouden op 
vrijdag 12 december 2003.

Notulen van de vergadering van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
gehouden op vrijdag 12 december 2003.

Notulen van de voortzetting van de 200ste vergadering van de synode der Evangelisch-Lutherse Kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden op vrijdag 12 december 2003.
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BIJLAGE 1 

Membercheck
Benaderd als respondent Functie 

Ds. B.J. Aalbers Secretaris Raad van Deputaten 

Ds. W. Barendrecht Vicevoorzitter gereformeerde synode

Ds. W.B. Beekman Preses hervormde synode

Ds. R.E. van de Berg Lid moderamen lutherse synode

Ds. H. Bijlsma Lid Opbouw arbeidsorganisatie 

Prof. dr. J.P. Boendermaker Lid synodale commissie Evangelisch-Lutherse Kerk

Ds. J.W. Breunesse Lid werkgroep Kerkopbouw, Theologie, Opleiding (KTO)

Dr. H. Dane Studiesecretaris ten tijde van Samen op Weg 

Mw. mr. E. Elkerbout Lid Raad van Deputaten Gereformeerde Kerken in Nederland 

Ds. I. Fritz President van de lutherse synode 

Dr. G.H. van de Graaf Lid werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden

Ir. J. van der Graaf Lid Raad van Deputaten Samen op Weg
Stem van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk

Dr. C.F.G.E. Hallewas Vicevoorzitter lutherse KTO

Ds. J.G. Heetderks Preses van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Ds. P. van den Heuvel Lid werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden tot 2012
Lid Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk

Prof. dr. J. Hoek Vicepreses van de Nederlandse Hervormde Kerk 

H. Hoogenhout Lid moderamen generale synode Gereformeerde Kerken in Nederland 

Ds. K. van der Horst President Evangelisch-Lutherse Kerk 

Prof. dr. H.W. de Knijff Lid Raad van Deputaten 
Lid werkgroep Kernen van Belijden

Prof. dr. L. Koffeman Lid van de werkgroep Kerkorde
Hoogleraar kerkrecht en oecumene aan de Protestantse Theologische 
Universiteit 

Ds. Th.M. Loran Betrokken bij het plan van de jeugdraad Samen op Weg

Ds. E. Overeem Lid Raad van Deputaten Gereformeerde Kerken in Nederland

Dr. B. Plaisier Secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens Samen 
op Weg

Ds. A.W. van der Plas Preses Nederlandse Hervormde Kerk en triosynode 2001-2004 

Ds. T. Poot Een van de Achttien

Ds. A. Romein Een van Groep van Acht van ‘Hoe nu verder met Samen op Weg’

Ds. J. Slob Missionair Werk, Diaconaat, Oecumenische relaties (MDO)

Mw E.J. Steensma-Dijk Lid Raad van Deputaten Samen op Weg

Ds. B. Wallet Voorzitter hervormde synode
Secretaris Raad van Deputaten
Voorzitter werkgroep Kerkorde

Mw. A.W. Wamsteker-Meijer Eerste directeur arbeidsorganisatie

Ds. D.N. Wouters Voorzitter Gereformeerde Kerken in Nederland 

NB. De alfabetische volgorde is niet gelijk aan de gehanteerde telling in de citaten van de respondenten, dit om de 

privacy te waarborgen. Met andere woorden: respondent 1 is niet ds. B.J. Aalbers.
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BIJLAGE 2 

Onderwerpen memo’s
Periode Memo’s

Periode 1 Achtergrond plan jeugd/vraag samenwerking herv./ger.
Faith and Order as a movement (Mary Tanner)
Uitgaven Samen op Weg

Periode 2 Achtergrond groeiproces 
Aanvulling term kerkgevoel 
Achtergrond rapport God met ons
Achtergrond spanning ingrijpen moderamen Hervormde Kerk
Achtergrond Hotelkerk
Achtergrond Schetsen
Achtergrond traktementen en vermeende grote verschil tussen NHK en GKN (1984)
Achtergrond van Leuenberger Konkordie
Achtergrond congregationalisme

Periode 3 Achtergrondinformatie bij het woord modaliteiten
Achtergrond en tijdpad Intentieverklaring/Verklaring van Overeenstemming 
Aanvulling cijfers
Achtergrond enculturation
Achtergrond besluitvorming
Toelichting Manifest Van Barneveld 
1988 Motie Schravendeel 

Periode 4 Achtergrond Van Putten naar Amersfoort
Achtergrond reacties GKN
Toelichting vorm kleine synode 1992
Achtergrond consultatie medewerkers
Achtergrond impasse na Putten
Achtergrond rapport Mensen in wording
Achtergrond reacties rapport Mensen en structuren
Achtergrond naamgeving van de ‘nieuwe kerk’
Achtergrond opdracht consideraties
Achtergrond irritaties
Achtergrond spreken over studiedag Verzoening
Achtergrond Van Drimmelen
Toelichting planting Gods
Achtergrond Seinstra en zijn inzicht in interpretatieverschillen
Motie De Visser/Van Heijst
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Periode 5 Achtergrond samenwerkingsovereenkomst in het kader van het LDC en opening
Achtergrond Belijdenis van Belhar
Concentratie theologische wetenschappelijke opleidingen
Achtergrond invloed jongeren
Achtergrond besluitvoorstel ontwikkelen nieuwe begrotingssystematiek 
Achtergrond bespreking ordinanties 1996-2001
Achtergrond debat in de media
Achtergrond onenigheid over rapport Kerken en Kerkverband
Achtergrond ombuiging en op weg naar evenwicht
Achtergrond planning van de slotfase
Achtergrond rapport Religie en conflict, d.d. 13 december 2002
Achtergrond kwestie-Den Heyer
Achtergrond Convenant van Alblasserdam



Het Samen-op-Weg-proces is de naam van de pogingen van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-
Lutherse Kerk in Nederland om tot nauwere samenwerking te komen. Zij werkten 
vanaf begin jaren ’60 meer dan veertig jaar lang aan een fusie. Vanuit de 
veranderkunde is bekend dat een fusie ook een cultuurverandering inhoudt, 
wat complex is omdat cultuur ingebed is in tradities, routines, emoties, macht, 
symbolen, taal en muziek.

Organisatieantropoloog Hanna Ploeg deed onderzoek via de methode van een 
learning history naar dit lange en soms moeizame proces. Organisaties, ook kerken, 
maken voortdurend veranderprocessen door, soms gepland maar vaak op basis van 
‘trial and error’. In de loop van de tijd worden echter mislukkingen, maar ook de 
goede vondsten die tijdens dit proces ontstaan vergeten. De learning history van 
het Samen-op-Weg-proces verwoordt het proces van veranderen, de herinnering 
van herinneringsdragers die de verandering zelf hebben meegemaakt, en geeft 
inzicht waarom het proces zo lang duurde en welke goede vondsten ook nu nog 
actueel zijn. Er liggen eeuwen aan tijd, routines, woorden, gedachten, melodieën, 
overtuigingen en geloof besloten in de hoofden en harten van (kerk)mensen. 
Ploeg noemt dit ‘bewoonde herinnering’, ontleent aan de theorie over de rol van de 
herinnering bij verandering van Prof. dr. Aleida Assmann. De historisch gegroeide 
herinneringsculturen zijn niet alleen te verklaren als geloofsvraagstuk, maar ook 
als verandervraagstuk. 

Hanna Ingrid Ploeg-Bouwman is organisatieantropoloog, coach en supervisor 
en werkt voor de zorg, onderwijs en de kerk.
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