
DELEN IN SCHAAMTE  
verslag van de ‘Nationale Synode’  
 
GESCHIEDENIS EN AANLEIDING  
 
De Landelijke Commissie van de Nederlandse quakers besloot in september om de uitnodiging te accepteren om een 
afvaardiging samen te stellen naar de Nationale Synode van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen in 
Nederland. Jan de Winter, Marianne IJspeert, Martine Kuipers en ik namen deel aan deze tweedaagse bijeenkomst, 
die 10 en 11 december plaatsvond in Dordrecht.  
 
Anders dan de vorige Synode van Dordrecht, in 1618-1619, die ruim 150 dagen duurde, was dit geen echte, 
besluitvormende, vergadering. De naam ‘Nationale Synode’ en de locatie van de plenaire bijeenkomsten, de Grote 
Kerk in Dordrecht’, waren vooral symbolisch, een uiting van de wens opnieuw geschiedenis te schrijven. De Synode 
van 1618/1619 markeerde het begin van de dominantie van het calvinisme in Nederland, de richting in het 
protestantisme die gekenmerkt wordt door de zogenaamde predestinatieleer. Door de besluiten van die Synode 
werden de remonstranten de kerk uitgezet. Ruim 2 eeuwen lang zou wat toen nog de Gereformeerde Kerk heette de 
grootste protestantse kerk zijn in Nederland, naast remonstranten, lutheranen en doopsgezinden (import-kerken als 
de quakers en tijdelijke afsplitsingen buiten beschouwing latend). De katholieken bleven in de meerderheid, maar de 
gereformeerden vormden de zogenaamde ‘publieke kerk’; andere kerken werden slechts getolereerd.  
 
In de 19e eeuw begon een periode van afsplitsingen van wat na Napoleon de Nederlandse Hervormde Kerk heette. 
Tijdens deze Nationale Synode waren dan ook maar liefst 52 kerken en geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd... 
De eerlijkheid gebiedt te melden dat een deel daarvan (waaronder de Quakers) geen wortels hebben in die 
Gereformeerde Kerk van 1618/1619 en dat een deel van de deelnemers zichzelf slechts als ‘waarnemer’ zag namens 
een kerk die er niet bij hoort (waaronder een paar bisschoppen). Anderzijds was een flink aantal protestantse kerken 
van de vrijzinnige en orthoxe kanten van het spectrum niet officieel vertegenwoordigd, dus het hadder er nog meer 
kunnen zijn.  
 
Schaamte over de verdeeldheid van het protestantisme in Nederland en de wens om die ongedaan te maken waren 
dan ook hoofdthema van de bijeenkomst.  
 
WAAROM NAMEN WIJ DEEL?  
 
Een gezamenlijk gezicht naar buiten tonen (voorwenden), zo kun je de plenaire openings- en slotbijeenkomst in die 
gigantische kerk kenschetsen. Wat mij betreft het minst interessante deel, door de alomtegenwoordige 
televisiecamara’s, de lange toespraken, de volledig geplande orde van ‘dienst’ (desondanks beide keren uitlopend tot 
zo’n 2,5 uur), de presentatie aan minister Donner van Binnenlandse Zaken van een ‘signaaltekst’ aan de Nederlandse 
samenleving en natuurlijk ook door de kou in die niet verwarmde kerk. De bijeenkomsten daartussenin, in een school, 
met een kleinere groep van zo’n 270 mensen, vormden voor mij de kern waar het om draaide. Die bijeenkomsten 
hadden voor een belangrijk de vorm van ‘geloofsgesprekken’, wat wij ‘worship sharing’ noemen: gemengde groepen 
waarin we individuele geloofservaringen deelden en (in de tweede sessie) ideeën om protestanten in Nederland weer 
nader tot elkaar te brengen.  
 
Hadden we als Quakers uitgenodigd moeten worden?  
We zijn geneigd om onszelf nóch als katholiek, nóch als protestant (laat staan als oosters orthodox) te beschouwen, 
als een op zichzelf staand ‘merk’ christen (voor zover we er überhaupt nog waarde aan hechten om christen te heten). 
We hebben zowel historische als theologische redenen om ons niet te identificeren met het protestantisme, laat staan 
met het calvinistische protestantisme, dat officieel nog steeds gekenmerkt wordt door de predestinatieleer. Al kun je 
tegenwoordig zelfs dominee zijn zonder in God te geloven in de Protestantse Kerk Nederland (waarin de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de in de 19e eeuw afgesplitste Gereformeerde Kerken in Nederland én de Evangelisch-Lutherse 
Kerk in 2004 opgingen).  
 
Hebben we de uitnodiging terecht geaccepteerd?  
Er lag een concept geloofsbelijdenis (zie www.nationalesynode.nl/statements), die geacht werd herkenbaar en 
acceptabel te zijn voor alle aanwezigen. We wisten dat die centraal stond in de voorbereiding en externe 
communicatie van de organisatoren van de Nationale Synode, al zou daarover geen besluit genomen worden en al 
werden afgevaardigden niet geacht ‘namens’ hun kerk te spreken. Die concept geloofsbelijdenis omvat dat we zouden 
geloven in God als Vader, Zoon en Heilige Geest, in het plaatsvervangend sterven van Jezus wegens onze schuld, in 
zijn opstanding en in zijn wederkomst. Het moeten onderschrijven van dergelijke teksten heeft veel Quaker 
Jaarvergaderingen er van weerhouden om lid te worden van hun nationale Raad van Kerken. In Nederland zijn we 
slechts lid omdat onze Raad van Kerken een uitzondering voor ons heeft gemaakt. Ze herkennen ons geloof ondanks 
onze weigering om enigerlei verwoording ervan te onderschrijven. We konden er bovendien van uitgaan dat de 
boodschap aan de Nederlandse samenleving waarvan de aanbieding namens de deelnemers aan minister Donner op 
het programma stond, vergelijkbare geloofsuitspraken zou bevatten (zie www.nationalesynode.nl/2010/12/reageer-
hier-op-de-signaaltekst).  



In Nederland worden we meestal gerekend tot de vrijzinnige geloofsgemeenschappen. (Volgens sommigen van ons 
ten onrechte: moeten we binnen onze religieuze of christelijke identiteit niet ook ruimte bieden aan rechtzinnige 
christenen als we zelfs bereid zijn niet-christenen als quaker te accepteren?) Het feit dat remonstranten, 
doopsgezinden en vrijzinnig protestanten de uitnodiging hadden afgeslagen versterkte onze twijfels.  
 
Kortom: redenen te over om niet deel te nemen aan deze Nationale Synode als Nederlandse Vrienden. En toch 
accepteerden we de uitnodiging, omdat we ons daartoe Geleid voelden.  
 
Speculerend over de mogelijke redenen voor de Geest om ons die beslissing te laten nemen zou ik allereerst kunnen 
wijzen op onze stevige oecumenische contacten. De schrijver van onze Jaarvergadering is niet alleen 
vertegenwoordiger in de Raad van Kerken, maar zijn bijdrage wordt zelfs zozeer gewaardeerd dat hij teven lid is van 
het ‘Moderamen’ daarvan (het dagelijks bestuur). Onze andere vertegenwoordiger in de Raad van Kerken is niet 
alleen schrijver van de Amsterdamse Maandvergadering, maar heeft bovendien theologie gestudeerd en is (betaald) 
predikant bij een Doopsgezinde gemeente.  
En uiteraard is het ook een buitengewoon opwindende ontwikkeling, dat protestanten in Nederland, mogelijk het 
meest verdeelde soort christenen dat er te vinden is, die behoefte voelen om nader tot elkaar te komen. Misschien dat 
de Geest een rol zag voor quakers in die ontwikkeling.  
 
Terugkijkend op mijn ervaringen tijdens de Synode verdenk ik de Geest er echter vooral van ons te willen laten delen 
in de schaamte van de verdeeldheid, zelfs versplintering, van het christendom.  
 
WAT KUNNEN WE ER VAN LEREN?  
 
We onderschrijven van harte (met de quaker ouderlingen uit 1656 en de briefschrijver van de 2e brief aan de 
Corinthiërs) dat de letter doodt en de Geest doet leven. Belijden van enig geformuleerd geloof is voor ons dan ook 
geen voorwaarde voor lidmaatschap en we geven de voorkeur aan ‘richtlijnen’ boven ‘regels’ bij het beschrijven van 
de manier waarop we ons organiseren. Dat zou de aanleidingen tot verdeeldheid onder Quakers moeten beperken. 
Toch zijn we er wereldwijd op één of andere manier in geslaagd om ons op te splitsen in (minstens) 4 soorten quakers 
die moeite hebben om elkaar te (h)erkennen. Dat komt deels doordat conservatieve, orthodoxe en evangelische 
quakers anders dan vrijzinnige quakers geloofsformuleringen en/of de autoriteit van de Bijbel wel degelijk hoger 
aanslaan dan directe goddelijke leiding. Deels komt het omdat vrijzinnige en conservatieve quakers stilte en afwijzing 
van betaalde voorgangers tot regel hebben gemaakt. We zien niet alleen zelf af van uiterlijke sacramenten 
(waaronder doop, avondmaal en ambt), maar misgunnen dat ook mede-christenen in de mate waarin we weigeren 
daaraan deel te nemen of zelfs aanwezig te zijn bij hun godsdienstoefeningen. Soms lijken we beter in staat om te 
beantwoorden aan dat van God in andere godsdiensten dan in mede-christenen of zelfs in mede-quakers van een 
ander ‘merk’. Ook wij dragen bij aan de verminking van het lichaam van Christus (1 Cor 12:12-31) door de eenheid 
van zijn Kerk te ontkennen of te negeren.  
 
Met marathonsessies in een koude kerk schrijf je geen geschiedenis, tenzij als afgeleide van wat daar gezegd wordt. 
Met een overdaad aan grote woorden, de ‘gave van het woord’ die zozeer gecultiveerd is in het protestantisme, 
evenmin, tenzij als afgeleide van wat ze teweegbrengen bij gewone christenen én niet-christenen. Mijn hoop is niet 
gevestigd op geloofsbelijdenissen en boodschappen aan de Nederlandse samenleving, want die is daar al lang 
immuun voor. Ik hoop op interkerkelijke ‘worship sharing’ op plaatselijk niveau, op geleidelijke onopvallende 
processen in kleine kring eerder dan op aandacht trekkende evenementen, al spelen die zo nu en dan een nuttige rol. 
Als Synode-gangers zouden we het initiatief kunnen nemen om plaatselijk verder te gaan met ons geloofsgesprek en 
om leden van andere kerken en geloofsgemeenschappen (ook moslims etc.) uit te nodigen in onze huizen en in onze 
levens (liever dan in kerkgebouwen), zodat wij en zij geleidelijk de behoefte voelen verminderen aan wat ons scheidt 
(ja, ook van ons uit gezien). Kerkleiders en theologen, degenen die geïnvesteerd hebben in het formuleren en 
uitleggen van die verschillen, zullen aanvankelijk in de weg staan, maar uiteindelijk zullen ook zij volgen. Als leden 
van een niet-hiërarchisch georganiseerde geloofsgemeenschap hebben we ruime ervaring in het faciliteren van 
gesprekken en processen en in het overlaten van de leiding aan de Geest. Aan onze methodologie van ‘worship 
sharing’ zou wel eens grote behoefte kunnen bestaan buiten onze eigen v&Vriendenkring. Wie voelt zich Geroepen?  
 
Wim Nusselder 


