
De vette jaren voor kerkhistorici zijn voorbij, nu kerken steeds summierder notuleren. ‘De notulen van kerkenraden zijn
terughoudender en bondiger. Jammer voor historici.’

Amersfoort

Vroeger? Vroeger werden misstappen van kerkleden breedvoerig beschreven. Voor kerkhistorici is het goud. Zo leverde het doorspitten van
kerkelijke archieven kerkhistoricus Ewart Bosma een flinke bijvangst op. ‘Ik deed onderzoek naar het nationaalsocialisme in de reformatorische
wereld en kwam onderweg van alles tegen. Niet allemaal even fraai natuurlijk. Uiteraard tuchtzaken vanwege het beruchte zevende gebod (‘Gij
zult niet echtbreken’), maar ook over een kerklid dat veroordeeld is wegens heling.’

magere tijden

Voor de kerkhistorici van de toekomst breken magere tijden aan. Sinds de jaren zeventig brak bij kerken langzaam maar zeker het besef door
dat gedetailleerde kerkenraadsverslagen over gevoelige privékwesties van gemeenteleden een keerzijde hebben. De invoering van de
privacywet AVG vorig jaar heeft dat besef versterkt. Bovendien bepaalde de rechter vorige week in hoger beroep dat een kerkenraad in
Dordrecht een gemeentelid inzage moet geven in over haar gevoerde correspondentie. Sindsdien hebben juristen een eenduidig advies voor
kerkenraden: bespreek gevoelige kwesties in kleine kring en houd de kerkenraadsnotulen zo beknopt mogelijk (zie kader).

‘Laten kerkenraden toch heel voorzichtig zijn met het beschikbaar stellen van hun notulen voor zg. wetenschappelijk onderzoek, vooral
wanneer het de notulen van de ‘smalle’ kerkeraad betreft’, waarschuwt dominee M.J. Arntzen in november 1990 in het Nederlands Dagblad,
waarin hij een boek recenseert over de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam 1578-1700. Tientallen bladzijden lang
wijdt het boek uit over gevallen van ontucht en overspel, waarbij de betrokkenen met naam en toenaam worden genoemd.

Voor geschiedkundigen zal het straks onmogelijk zijn iets vergelijkbaars te schrijven over de 21e eeuw. Onder druk van nieuwe wetten en mores
wordt steeds minder vastgelegd over tuchtzaken.

‘Vertrouwelijke kerkenraadsnotulen blinken tegenwoordig niet meer uit door smakelijke beschrijvingen van personen’, constateert George
Harinck, die directeur is van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen. ‘Na die Dordrecht-
kwestie zei ik al tegen mijn vrouw die in de kerkenraad zit: “Dit betekent dat jullie nog neutraler moeten gaan notuleren.” Want je hebt geen zin
in gedoe omdat je hebt opgeschreven dat broeder X of zuster Y een lastig karakter heeft.’ Harinck heeft de indruk dat er in kerkenraden al veel
terughoudender wordt genotuleerd dan een halve eeuw geleden. Notulen hebben bijna de vorm van een besluitenlijst gekregen. Dat heeft niet
alleen met privacy te maken, er wordt ook bondiger genotuleerd omdat mensen de lust ontbreekt ellenlange verslagen te lezen.

Voor de historici van de toekomst dus geen verslag tot achter de komma van kerklid X, dat in 2019 kampte met een alcoholprobleem of
betrokken was bij een vermogensdelict. ‘Jammer voor historici’, zegt Harinck. ‘En we lijden ook onder het feit dat we tegenwoordig allemaal e-
mailen.’ Toch denkt hij dat zijn collega’s over honderd jaar daarmee kunnen leven. ‘Er zijn niet heel veel historici die met kerkenraadsarchieven
werken. Voor hen die dat wel doen, zijn gedetailleerde passages in oude kerkenraadsnotulen niet meer dan een leuk detail. Een verslag uit de
jaren dertig waarin gerept wordt over een VU-hoogleraar met huwelijksproblemen – zelfs de huishoudster werd gehoord – is ‘aardig, maar
kerkhistorisch niet zo interessant’, zegt Harinck. Boeiender is wat hem betreft om te zien wat de kerkenraad doet als zo’n huwelijk stukloopt.
‘Dat was in die tijd nogal een gebeurtenis. Maar daar heb je die details niet voor nodig.’

Dat is Ewart Bosma met hem eens. Geen historicus zegt nee tegen een smeuïg persoonlijk verhaal, maar belangrijker vindt hij dat het uitpluizen
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van archieven een inkijkje geeft in wat er op het kerkelijk erf speelt in een bepaalde periode. Het maakt duidelijk hoe er toen werd gedacht en
gehandeld. ‘Daar kun je iets van leren’, zegt de historicus. ‘Je ziet dan dat sommige zaken vroeger principiëler lagen dan nu. Dat geldt voor de
volle breedte van kerkelijk Nederland.’

Kerkelijke notulen geven dus een tijdsbeeld. Zelf stelde Bosma vast dat kerken in de jaren dertig het nationaalsocialisme pas heel laat
ontdekten als iets wat niet deugt. Het duurde jaren voor kerkleden vanwege lidmaatschap van de NSB onder censuur werden gezet.

turven

Gert van Klinken, docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit, denkt eveneens dat het citeren uit kerkelijke
archiefbronnen van de afgelopen halve eeuw ingewikkelder zal worden. Ook hij denkt wel zonder de persoonlijke verhalen te kunnen, maar als
kerkhistoricus vindt hij het wel van belang dat hij kan turven hoe vaak tuchtzaken, uitgesplitst naar type – overspel, financieel wanbeheer,
enzovoorts – in een bepaalde periode voorkomen. Voor de kerkelijke geschiedschrijving heeft hij overigens minstens zo veel aan
belastingarchieven. Die zijn vaak essentieel voor een goed begrip van de sociologische opbouw van een kerkelijke gemeente, maar na 1920 is
die informatie nauwelijks meer terug te vinden. Intussen stelt de aanscherping van de privacywetten kerkelijke archiefbeheerders voor
onbeantwoorde vragen, ziet Van Klinken: digitalisering is voor hen op dit moment de ‘meest acute opgave’ – maar onduidelijk is wat wel en niet
bewaard moet blijven. Aan de ene kant moeten kerken voorzichtig zijn met het vrijgeven van privacygevoelige informatie, aan de andere kant
ligt het verwijt op de loer dat kerken pijnlijke (misbruik)kwesties uit het verleden onder het tapijt moffelen als ze besluiten archieven te
vernietigen.

Als voorbeeld noemt Van Klinken de zaak-Marietje Kessels, een meisje dat in 1900 in een rooms-katholieke kerk in Tilburg werd vermoord. De
dader is nooit gevonden. ‘Achteraf is het de kerk buitengewoon kwalijk genomen dat alles over die zaak geschoond is uit de archieven.’ <

 

Vijf lessen uit de zaak-Dordrecht

1. tegenstrijdige rechtspraak

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde dat een gemeentelid inzage moet krijgen in correspondentie van de kerkenraad. Die uitspraak wijkt op
onderdelen af van andere rechterlijke uitspraken. Er liggen nu vonnissen die elkaar tegenspreken. Het is nog onbekend of de kerk in Dordrecht
in cassatie gaat bij de Hoge Raad – de bedenktijd is drie maanden. Verheij vindt dat de kerken gebaat zijn met een uitspraak van de Hoge
Raad, omdat dit duidelijkheid geeft. ‘Als de uitspraak onherroepelijk is, zou het goed zijn als juristen een advies opstellen voor kerkraden wat
wel en niet kan.’

2. wees zorgvuldig

Het Gerechtshof laat kerkenraden in de spiegel kijken: wees zorgvuldig in heel je handelen. Een goede richtlijn is volgens Van Kooten je af te
vragen of je iets ook zou kunnen zeggen als de persoon in kwestie erbij is. ‘Kernpunt is: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander
niet.’

3. notuleer terughoudend

Kerkenraden doen er goed aan alleen het hoogstnoodzakelijke te notuleren. Daaraan vooraf gaat dat kerkenraadsleden tijdens vergaderingen
niet meer dan nodig vertellen over gesprekken met gemeenteleden. ‘Terughoudend rapporteren is een zaak van wijsheid’, vindt Pel. Kernvraag is
vervolgens waarom je iets zou willen notuleren, zegt Van Kooten. Hij adviseert alleen besluiten, argumenten daarvoor en afspraken zwart op
wit te zetten, zonder de discussie daarover met namen en al weer te geven.

Verheij en Pel denken daar anders over: notulen zijn soms nodig om te kunnen teruglezen wat de gedachtegang is geweest achter een besluit,
zegt Verheij. En het menselijk geheugen is beperkt, merkt Pel op. ‘Het kan best goed zijn om terug te kunnen kijken wat er eerder is afgesproken
en wat de betrokkene is meegedeeld.’ Wat Pel betreft is het van belang na een discussie direct af te stemmen wat er wel en niet wordt
opgeschreven. Ontwijkingsgedrag (‘Dat kan problemen geven, laten we dat maar niet vastleggen’) is wat hem betreft ‘onzuiver’.

4. deel niet alles met iedereen

Als het spannend wordt, bespreek dan de kwestie in kleine kerkenraadskring, adviseert zowel Verheij als Van Kooten. Zo stel je de privacy van
mensen zo goed mogelijk veilig. Van Kooten noemt dat een kwestie van zorgvuldig bestuur. Bij grote beslissingen, zoals het besluit iemand af
te houden van het avondmaal, is het onontkoombaar de hele kerkenraad te informeren, vindt Verheij. Notuleren is daarbij noodzaak, omdat je
zo kunt laten zien dat een beslissing zorgvuldig en op goede gronden is genomen. ‘Iemand kan tegen zo’n beslissing in beroep gaan, en dan
moet duidelijk zijn waartegen je in beroep gaat.’

5. vertrouwelijkheid gewaarborgd

Vertrouwelijke stukken hoef je niet zomaar te verstrekken aan gemeenteleden die daarom vragen, ook na de uitspraak in de zaak-Dordrecht
niet. Op de kerkenraad rapporteren over kerkleden kan ook nog steeds probleemloos, zegt Pel. ‘Een kerkenraad moet een vrije zone hebben om
zijn werk goed te kunnen doen. Dat moet eerlijk en verantwoord zijn, en kunnen bestaan in de ogen van God en van de gemeente.’ Een
mailwisseling tussen een ouderling en predikant over een gemeentelid is ook nog steeds veilig, tenminste als die niet wordt gedeeld met de
kerkenraad of in een dossier wordt gevoegd, zegt Verheij. Het Hof spoort kerken aan zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, maar vindt
ook dat de privacy van kerkenraadsleden die in een vergadering iets zeggen beschermd moet worden, stelt Verheij vast. ‘De uitspraak van het
gerechtshof is geen belemmering voor het werk van de kerkenraad.’
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