
 
 

1 

Denk om uw bagage! 
 

Onder die titel wil ik proberen de vraag te beantwoorden die als motto van mijn bijdrage op 

de uitnodigingsbrief voor deze morgen staat: ‘Hoe nu verder in de visitatie?’. Enkele maanden 

geleden zijn mij twee vragen voorgelegd. De eerste: ‘Wat heeft de visitatie als kerkelijk 

instrument ons gebracht in de afgelopen jaren?’ De tweede ‘Wat willen we in elk geval 

meenemen in de nieuwe structuur van Kerk 2025?’ Die tweedeling houd ik graag aan. Die 

biedt mij – als kerkhistoricus – alle ruimte om vooral naar aanleiding van de eerste vraag bij 

de geschiedenis van de visitatie stil te staan. Ik hoop duidelijk te maken dat die terugblik niet 

zonder belang is. 

 

1816-1951 

‘Wat heeft de visitatie als kerkelijk instrument ons gebracht in de afgelopen jaren?’ De 

aanduiding ‘in de afgelopen jaren’ is onbepaald genoeg om mij de vrijheid te laten zelf een 

beginpunt te nemen. Dat wordt dan 1816. Daar is dit jaar alle reden toe, want in april 

jongstleden is herdacht dat het Algemeen Reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk 

twee eeuwen geleden in werking is getreden. Voor mij is 2016 ook het jaar waarin mijn 

gemeente voor het laatst visitatie in haar huidige opzet kreeg. In januari kondigden de beide 

visitatoren hun komst als volgt aan: ‘Een visitatiebezoek zou u kunnen vergelijken met een 

huisbezoek. Als visitatoren zijn wij benieuwd hoe het met uw gemeente gaat.’ Daar wil ik 

twee opmerkingen bij maken. In de eerste plaats: dat zou in 1816 zo niet geformuleerd zijn. 

Toen werd een heel andere toon aangeslagen. Blijkens het voorschrift in artikel 10 van het 

dan nieuwe reglement is visitatie een officieel gebeuren: ‘Als de visitatie geschiedt, zijn de 

visitatoren en predikanten behoorlijk gekleed met mantel en bef, en de andere 

kerkeraadsleden, zoo als zij bij plegtige gelegenheden gewoon zijn.’ Dat waren nog eens 

tijden! In de tweede plaats deze opmerking: dat het begrip ‘huisbezoek’ in het kader van 

visitatie een bepaalde visie op de bedoeling van het instituut verraadt. Daar kom ik nog 

uitvoerig op terug.  

Hoe is de visitatie sinds 1816 verlopen? Bij wijze van voorbeeld citeer ik uit het 

verslag van de Commissie tot de kerkvisitatien in 1819: ‘Het is haar gebleken, dat de 

kerkvisitatie overal gehouden is, en zoodanig is afgeloopen, dat zij veel stof tot blijdschap en 

dankzegging oplevert. Over het algemeen was het zeer goed met de gemeenten gesteld, en er 

wordt in de rapporten over het algemeen groote lof gegeven aan de Predikanten, Ouderlingen 

en Diakenen. De bepalingen van de Synode worden geëerbiedigd en meer en meer 

nagekomen, de tegenkanting tegen dezelve is gering en zwak, en vervalt hoe langer hoe meer; 

klagten tegen personen kwamen er slechts weinigen ter ooren der Visitators. Verschillen 

hadden van aanbelang geene plaats. De Besturen waren waakzaam en werkzaam, ter 

bevordering van het goede en tot verwijdering en afwering van het kwade.’ 

Wie het verslag uit 1819 leest, krijgt de indruk dat het instituut visitatie goed op gang 

gekomen is. Het gaf bovendien een gunstig beeld van de Nederlandse Hervormde Kerk. Tel 

uw zegeningen. Dat kon in de eeuw van het optimisme natuurlijk ook niet anders. 

 

Ik moet er wel iets aan toevoegen. Nogal eens was er minder stof tot blijdschap en 

dankzegging dan in 1819. Bij wijze van voorbeeld: in 1829 vindt de synode aanleiding 

om de besturen aan te schrijven. Het is de bedoeling dat men in vertrouwelijke 
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bijlagen bij de verslagen de namen van gemeenten en personen ‘in welke iets 

berispelijks wordt opgemerkt’, noemt. Toch kan de Commissie tot de verslagen der 

Provinciale Kerkbesturen wegens de Kerkvisitatie in 1836 schrijven: ‘Aangaande de 

leer en den wandel der Predikanten wordt, met zeer weinige uitzonderingen, in het 

algemeen goede en loffelijke getuigenis gegeven. Zij nemen de onderscheidene 

werkzaamheden tot de Heilige bediening behoorende, met gezetheid en getrouwheid 

in acht.’ Wel merkt men twee jaar na de Afscheiding op: ‘Wat den godsdienstigen 

staat der gemeenten betreft, zoo heeft Uwe Commissie van den eenen kant, met diepe 

droefheid moeten opmerken, dat de separatisten niet ophouden in verschillende 

gemeenten van onderscheidene provincien twist en verdeeldheid te zaaien (...)’ 

Soortgelijke geluiden klinken in de jaren van de Doleantie. 

 

Wie het hele tijdvak van 1816 tot 1951 – toen kreeg de Nederlandse Hervormde Kerk een 

nieuwe kerkorde – overziet, moet helaas vaststellen dat er veel onvrede met betrekking tot het 

instituut visitatie geheerst heeft. Dat geldt voor het gereformeerde en het evangelisch-lutherse 

erf niet anders. 

 

Ik noem drie kwesties. Bij alle drie kost het mij weinig moeite om de lijn van het 

verleden naar het heden door te trekken. 

In 1816 wordt bepaald dat de predikanten, de ouderlingen en de diakenen bij 

de visitatie beurtelings buiten moeten staan, zodat de hen betreffende vragen zonder 

hun aanwezigheid beantwoord kunnen worden. Al in 1824 treedt een nieuw reglement 

in werking. Een bepaling heeft betrekking op dat afzonderlijk buitenstaan van de 

ambtsdragers. De Commissie tot het werk der herziening van het reglement op de 

visitatie had de mening van het Gelderse provinciaal kerkbestuur gedeeld dat het 

betreffende voorschrift voor iemand die zich van zijn getrouwe plichtsvervulling 

bewust is, ‘allerstuitendst’ is: de bepaling komt te vervallen. Toch blijft er 

onduidelijkheid bestaan. In 1842 wordt besloten om aan de kerkenraden de vrijheid te 

gunnen hieromtrent naar eigen goeddunken te handelen. Welnu: dat meende de 

kerkenraad in mijn huidige gemeente jaren geleden ook te kunnen doen. Men zei toen 

tegen de visitatoren dat men niet buiten mijn aanwezigheid over mij wenste te praten. 

Maar men kon hoog of laag springen: het moest en het zou gebeuren. Dat heeft nog tot 

correspondentie met het regionale college geleid. In april dreigde de actie zich te 

herhalen, maar toen haalden de visitatoren op tijd bakzeil. Overigens: verschillende 

kerkenraadsleden, hoorde ik na afloop, hadden met elkaar afgesproken de zaal te 

zullen verlaten als de visitatoren er op gestaan hadden zonder mij over mij te praten. 

Zo ver is het dus niet gekomen. 

In de tweede plaats: visitatie veronderstelt gemeenschap in belijden. Die was 

soms ver te zoeken. Een voorbeeld: in 1868 besloot de kerkenraad van Utrecht op 

instigatie van ds. A. Kuyper – u denkt vast: die naam heb ik vaker gehoord – om geen 

medewerking aan de visitatie te verlenen. Men schreef: ‘De Kerkeraad verklaart zich 

buiten staat, op de vragen, bij de kerkvisitatie gedaan, te antwoorden, omdat deze 

vragen gedaan worden namens eene Synode, met wier tegenwoordige 

waardigheidsbekleeders de Kerkeraad geen gemeenschap des geloofs en der belijdenis 

heeft.’ Zo kras heb ik het zelf nooit meegemaakt. Hoewel? In mijn tweede gemeente, 

Leeuwarden-Huizum, kwam die kwestie ook een keer om de hoek kijken. Die vanouds 

vrijzinnige gemeente is in de loop van de vorige eeuw van kleur verschoten. Enkele 

jaren waren er drie predikanten van confessionele signatuur, van wie ik er een was. 
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Een uitgesproken vrijzinnige visitator kon dat niet verkroppen en zeurde daar op een 

visitatie-avond maar over door, er kwam geen eind aan. Totdat de voorzitter zei: 

‘Onze gemeente heeft deze drie dominees zelf beroepen, en daar zijn we blij mee. En 

nu houdt u hierover op, anders roep ik de kerkenraad op om stante pede te vertrekken.’ 

In de derde plaats: de schriftelijke visitatie. Uit de correspondentie met de 

synode blijkt dat het werken met vragenlijsten veel onvrede opgeleverd heeft. Ook nu 

weer een ervaringsverhaal van mijn kant. Ik heb een visitatie meegemaakt waarbij de 

visitatoren niets anders gedaan hebben dan de vragenlijst met de kerkenraad 

doornemen, wat uitermate slaapverwekkend was. De reactie van de kerkenraad: ‘Eén 

keer, maar nooit weer.’ 

 

Ik sprak over ‘veel onvrede met betrekking tot het instituut visitatie’. Het heeft er veel van dat 

de visitatie van 1816 tot 1951 – ja: tot op de huidige dag – alleen maar kommer en kwel heeft 

opgeleverd. Je zou dan zeggen: schaf het toch af! Maar dat is te kort door de bocht. Ik haast 

mij om te zeggen dat door middel van visitatie ook heel veel zegenrijk werk gedaan is. Ook 

wat dat betreft spreek ik uit ruime ervaring. Kerkenraden hebben een spiegel voorgehouden 

gekregen. Predikanten hebben hun verhaal kunnen doen. Allerlei problemen zijn door 

bemiddeling opgelost. Ik wil hier ook de vijf- en vierjaarlijkse overzichten noemen. Daar heb 

ik menig onderwerp voor een kerkenraadsvergadering aan ontleend. Ik wil in dit verband ook 

nog noemen dat de laatste jaren meer dan voorheen aan deskundigheidsbevordering gedaan is.  

Terug naar dat tijdvak van 1816 tot 1951. Er zijn veel pogingen tot verbetering van het 

instituut visitatie gedaan. Bijvoorbeeld in 1908. 

 

In 1908 wordt een commissie tot herziening van de wijze waarop de visitatie 

plaatsheeft, benoemd. Een jaar later schrijft men dat het karakter van de bezoekdienst 

naar haar mening niet op de juiste manier wordt aangegeven. Daarbij verwijst men 

naar artikel 1 van het reglement. Dat luidt als volgt: ‘De Kerkvisitatie bestaat in een 

onderzoek naar den stoffelijken en geestelijken toestand van de gemeenten en naar 

hetgeen door haar, hare predikanten, ouderlingen en diakenen gedaan wordt tot 

bevordering van christelijk geloof en leven en van den bloei der Kerk. Zij heeft ten 

doel het wegnemen van verkeerdheden in het eene of het andere te bewerken en wordt 

tevens dienstbaar gemaakt aan het verzamelen van gegevens omtrent het kerkelijk 

leven van de gemeenten en het samenstellen van een algemeen overzicht van den 

uit- en den inwendigen toestand der Nederlandsche Hervormde Kerk.’ De commissie 

vindt met betrekking tot de verwoording van het instituut visitatie: ‘Zij komt daar 

eenigermate voor als politiemaatregel. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat 

er in de Kerk verkeerdheden zijn en nu dient de visitatie – de visitatoren worden 

enigszins als rechercheurs uitgezonden – om die op te sporen. En dan wordt de 

visitatie verder dienstbaar gemaakt, door het bijeenbrengen van gegevens, voor een 

algemeen overzicht of verslag van den toestand der Kerk. Deze omschrijving van het 

karakter en doel der visitatie schijnt ons min eervol voor de Kerk. Onzes inziens moet 

de volgorde omgekeerd zijn. Er worden gegevens verzameld voor een overzicht, en 

daarbij de mogelijk middelerwijl aan het licht gekomen verkeerdheden en behoeften 

uit den weg geruimd en zoo mogelijk bevredigd.’ Verder is de commissie van mening 

dat ten aanzien van het inwendige leven van de gemeente onbeduidende vragen 

gesteld worden, die bovendien jaar op jaar herhaald worden. Men stelt de synode voor 

om elk jaar een apart onderwerp van de tabellen uitvoeriger te laten onderzoeken. Ten 

slotte doet men enkele andere voorstellen tot verbetering. Een daarvan is, ‘dat de 
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afkondiging van de a.s. kerkvisitatie niet alleen plaats heeft, maar dat de leden der 

Gemeente speciaal uitgenoodigd worden om te verschijnen, opdat verkeerdheden en 

behoeften in de Gemeente te beter aan het licht treden.’ Vastgesteld kan worden dat de 

commissie zich op fundamentele wijze over de bedoeling en de werkwijze van de 

visitatie uitlaat. Echter: het door haar opgestelde conceptreglement, waarin haar ideeën 

een nadere uitwerking vinden, verkrijgt geen goedkeuring van de provinciale 

kerkbesturen, zodat een wezenlijke vernieuwing van de visitatie weer uitblijft. 

 

Vernieuwing van het instituut visitatie is pas te ontwaren in de aanloop naar de nieuwe 

kerkorde van 1951. Weer: naar aanleiding van slechte ervaringen met het vigerende systeem. 

Samengevat: men vindt de visitatie te veel ambtenaarlijk (lees: inspectie-achtig) en te weinig 

ambtelijk (lees: geestelijk-georiënteerd).  

 

In een synodezitting in 1947 wordt een samenvattend rapport inzake 

visitatieverslagen besproken. De commissie ad hoc die het heeft opgesteld, schrijft: 

‘Volgens reformatorische opvatting is het werk der persoonlijke kerkvisitatie bedoeld 

als zielszorg der plaatselijke gemeenten aan elkaar. Van deze gedachte is in de huidige 

vorm van kerkvisitatie weinig meer overgebleven. In deze vorm draagt het meer het 

karakter van controlerende administratie dan van werkelijke zielszorg. En daardoor 

dreigt zij een doublure te worden van de schriftelijke kerkvisitatie. (...) Over het 

algemeen dragen de verslagen der persoonlijke kerkvisitatie een zuiver ‘ambtenaarlijk’ 

en geen ‘ambtelijk’ karakter, waardoor datgene, wat op het ogenblik de Hervormde 

Kerk beweegt, veel te weinig tot zijn recht komt.’ 

 

1951-2016 

Door de inspanningen van de Commissie voor beginselen van Kerkorde en van de Commissie 

voor de Kerkorde wordt in 1951 de geestelijke, pastorale kant van de visitatie meer naar voren 

gebracht. Het werk wordt zelfs in het kader van gemeenteopbouw gezet, waar de bevordering 

van de dienst der gemeente in de wereld nog bij komt. Dat neemt niet weg dat de visitatie in 

formele zin onder ‘opzicht’ blijft vallen. De verhouding tussen de twee aspecten van zowel 

pastoraat dan wel gemeenteopbouw als opzicht zal later nog vaak aan de orde komen, om te 

beginnen al spoedig na 1951. Er wordt scheiding gemaakt tussen visitatie en opzicht in strikte 

zin. Eigenlijk gaat het om twee verschillende ‘instituten’. Maar nog steeds functioneert de 

visitatie niet naar tevredenheid. Nog geen vijfentwintig jaar na 1951 worden grote knelpunten 

gesignaleerd. Twee commissies bedenken oplossingen, maar de meeste suggesties tot 

verbetering worden niet overgenomen. In feite moet gezegd worden dat er na 1951 geen 

wezenlijke herziening van de visitatie meer doorgevoerd is. 

 De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland behelst inzake de visitatie geen 

wezenlijke verandering ten opzichte van de hervormde kerkorde van 1951. In de Nederlandse 

Hervormde Kerk was visitatie sedert het laatstgenoemde jaar ‘dienstbaar aan de opbouw van 

de gemeente als het lichaam des Heren’, aldus ordinantie 11-1-1. Ook in artikel XII-4 van de 

kerkorde voor de Protestantse Kerk in Nederland is ‘de opbouw van de gemeente’ het doel 

van het instituut. Volgens de artikelen XII-3 en XII-4 en de ordinanties 10-1-3 en 10-2-2 van 

de nieuwe kerkorde is het geestelijk leven van de gemeenten dan ook het eerste aandachtspunt 

voor de visitatie. De vervulling van ambten en andere diensten komt later in de betreffende 

leden aan de orde. Verder valt de pastorale invalshoek in de kerkorde voor de Protestantse 

Kerk in Nederland op, vooral in artikel XII-2 en ordinantie 10-1-2: opzicht is een toegespitste 

vorm van herderlijke zorg. Die kant van de zaak wordt door de Werkgroep Kerkorde zelfs 
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zozeer onder de aandacht gebracht dat men zich kan afvragen waarom visitatie nog onder 

‘opzicht’ valt. Een en ander impliceert dat het al eerder gesignaleerde spanningsveld tussen 

pastoraat of gemeenteopbouw versus opzicht zal blijven bestaan. Dat kan de werkgroep niet 

verweten worden. Men moest bij haar arbeid aansluiting zoeken bij de hervormde kerkorde 

van 1951. Dat is in ieder geval uitstekend gelukt. 

Ten tijde van de totstandkoming van de kerkorde voor de Protestantse Kerk in Neder-

land begonnen zich met betrekking tot de visitatie nieuwe ontwikkelingen voor te doen. Die 

wijzen in twee verschillende, uiteenlopende, tegengestelde richtingen. In feite gaat het om 

pleidooien tot versterking van een van de beide genoemde aspecten, pastoraat of 

gemeenteopbouw enerzijds, opzicht anderzijds. Bij dat laatste moeten de met regelmaat 

terugkerende pleidooien voor de invoering van de bisschop dan wel van een zekere 

bisschoppelijkheid genoemd worden. In dit verband een uitspraak van synodepreses ds. W.A. 

Zeydner in een brief aan dr. O. Noordmans van 5 januari 1948, die ik ter overweging wil 

aanbieden: ‘Het ambt in vergadering bijeen oefent het van God gewilde gezag uit. Wanneer 

de ambtsgedachte gaat verflauwen neemt men in armoede zijn toevlucht tot een bisschop.’    

 In zijn boek Het goed recht van de kerk heeft Leo J. Koffeman een uitvoerige paragraaf 

aan mijn boek gewijd. Hij vindt dat de spanning tussen de beide benaderingen niet overdreven 

moet worden. Dat gebeurt zodra het opzicht wordt ingevuld in termen van ‘controle’ of ‘vorm 

van inspectie’. Achter dergelijke typeringen liggen vermoedelijk concrete slechte ervaringen 

met de visitatie. Het lukte dan niet om tot een werkelijk gesprek te komen. Daarvan moet 

gezegd worden: kerkordelijke regelgeving kan dat niet voorkomen. Een andere kwestie is, dat 

er soms sprake is van al te eenzijdige voorstellingen ten aanzien van een veronderstelde 

autonomie van de plaatselijke gemeente: visitatie wordt dan sowieso als ongewenste 

bemoeienis van buitenaf gezien. Met het oog daarop stelt Koffeman: ‘Dan moet toch worden 

vastgehouden aan het goed recht van de kerk als geheel om gestalte te geven aan een opzicht 

over de gemeenten waarin men de noodzaak om tegenover elkaar verantwoording af te leggen 

– over de ‘stand’ van het geestelijk leven, de wijze waarop de gemeente haar roeping verstaat 

en de uitoefening van al dan niet ambtelijke verantwoordelijkheden – niet bij voorbaat uit de 

weg gaat.’ 

Koffeman voegt er aan toe dat de betrekkelijke machteloosheid van de visitatie 

daarvoor juist goede voorwaarden schept: ze doet een beroep op de bereidheid de koinonia 

(gemeenschap) inhoud te geven in optimale communicatie. Wat die betrekkelijke 

machteloosheid betreft: in beginsel geldt in de Protestantse Kerk in Nederland dat de 

visitatiecolleges nauwelijks macht hebben. ‘Zeker, ze kunnen ook tegen de wens van een 

gemeente in een (eventueel tussentijdse buitengewone) visitatie houden. En hun oordeel is – 

samen met dat van daartoe aangewezen ambtelijke vergaderingen en/of andere organen – in 

een aantal gevallen van beslissende betekenis voor de toekomst van een gemeente of van 

zwaarwegend belang voor de toekomst van een predikant. Maar in de meeste gevallen 

worden, ook als een college voor de kerkvisitatie bij een bepaalde zaak moet worden 

betrokken, beslissingen genomen door de bestuurlijke of rechtsprekende organen in de kerk.’  

In de novembersynode van 2009 heeft de commissie evaluatie kerkorde laten weten 

dat de betrekkelijke machteloosheid van de visitatie veeleer problematisch is. Ze schrijft: ‘Als 

mankement in de kerkorde wordt momenteel ervaren dat adviezen van visitatoren, zowel in de 

reguliere als in de buitengewone visitatie, vaak te vrijblijvend worden opgevat en terzijde 

worden gelegd. Het ‘gezag’ van visitatoren is enkel moreel. Daarom moet het regionale 

college voor de visitatie in een buitengewone visitatie een bindend advies kunnen geven, 

zowel voor predikanten/kerkelijk werkers als voor een kerkenraad of groep uit de gemeente. 

Ook moet het moderamen van het regionaal college de bevoegdheid krijgen om, in overleg 
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met de betrokken visitatiecommissie, adviezen de status van bindende adviezen te geven.’ De 

commissie noemt als trend: ‘de tendens bij visitatoren om de status van hun adviezen op te 

waarderen’. 

De commissie evaluatie kerkorde sluit zich daar bij aan door de volgende aanbeveling: 

‘Geef het regionale college bij buitengewone visitatie de bevoegdheid bindende adviezen te 

geven.’ De commissie voegt er een suggestie aan toe, die juist in de andere richting wijst. 

Daarmee komt de spanning die ik al in mijn boek blootlegde opnieuw aan het licht. De 

commissie stelt namelijk voor om de gewone visitatie meer classisgericht te laten 

functioneren. Dan is het niet meer zo, dat visitatoren gemeenten in een andere classis dan die 

waaronder zij zelf vallen, visiteren, maar dat ze hun reguliere arbeid in de eigen classis 

verrichten, wat trouwens tot 1921 ook in de Nederlandse Hervormde Kerk gebeurde. De 

commissie licht toe: ‘De gewone visitatie wordt veelal aangeduid als ‘huisbezoek’ vanuit de 

kerk. Voor een huisbezoek is de ervaring van nabijheid van de partners van belang. Als de 

gewone visitatie voortaan binnen 1 classis zou plaatsvinden, zou dat het gevoel van nabijheid 

van gemeenten binnen de classis kunnen versterken.’ 

Nog iets over ‘de tendens bij visitatoren om de status van hun adviezen op te 

waarderen’. ‘Het ontbreekt aan doorzettingsmacht.’ Aldus ds. W.G. Sonnenberg, voorzitter 

van het generale college voor de visitatie, in de vergadering van de generale synode van de 

Protestantse Kerk in Nederland van april 2015. Al eerder, in een uit 2014 daterend interview 

in De Waarheidsvriend heeft hij opgemerkt dat de kerk gebaat zou zijn bij doorzettingsmacht, 

welk woord door ‘de dikke van Dale’ omschreven wordt als ‘bevoegdheid die verleend is aan 

een persoon of een instantie om bindende beslissingen te nemen’. De uitspraak staat in de 

context van een persoonlijke evaluatie van het werk van de visitatie, dat volgens Sonnenberg 

in een spanningsveld verricht wordt. Dat heeft te maken met het gegeven dat de visitatie geen 

macht heeft. Sonnenberg dienaangaande: ‘Het is haar zwakte en tegelijk haar sterkte. Als 

visitator kun je geen knopen doorhakken, wat je doet is adviezen geven. Maar daardoor 

blijven we lang gesprekspartner. Processen in de kerk lopen traag, verziekend traag. Dat hoort 

bij de juridische zorgvuldigheid die nodig is. Het heeft ook te maken met het feit dat we geen 

bisschop hebben. De kerk zou gebaat zijn bij meer – wat ik noem – doorzettingsmacht. Het 

zou goed zijn als de classis sterker werd. In principe heeft de classis veel bevoegdheden, maar 

deze zouden meer gebruikt moeten worden. In die situatie schrijven visitatoren een rapport, 

dat de classis implementeert. Dan spreekt een college, geen persoon.’ Het zou interessant zijn 

om hier artikelen van Sonnenbergs voorgangers naast te leggen. Het stuk ‘Is visitatie nog wel 

van deze tijd?’ (2001) van J. Stelwagen en het stuk ‘Meer dan pastoraat: ‘opzicht’’ (2002) van 

L. Korevaar. Dan moet je inderdaad spreken van een tendens bij visitatoren om de status van 

hun adviezen op te waarderen. 

 

Een stap verder 

Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. Hoe hangt de vlag er nu bij? Ik citeer uit 

‘Kerk 2025 : een stap verder’: 

‘De regionale classicale vergadering kent een regionaal college van visitatoren onder 

leiding van een voorzitter. De visitators worden gekozen door de regionale classicale 

vergadering. Tezamen staan zij de voorzitter van de regionale visitatie bij door bijzondere 

visitatie. Daarnaast hebben zij de taak gemeenten onderling in contact te brengen en leiding te 

geven aan deze contacten. De voorzitter van de visitatie ontvangt van de voorzitter van de 

classicale vergadering informatie over wat deze bij gemeenten, kerkenraden en predikanten in 

de regio signaleert. Indien bijzondere aandacht vereist is, delegeert de voorzitter van de 

classicale vergadering dit aan de visitatie. De voorzitter van de visitatie zorgt waar nodig voor 
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een rapportage. Op basis van deze rapportage beslist het moderamen, na het advies van de 

voorzitter van de visitatie te hebben gehoord, over wat er moet gebeuren. De voorzitter van de 

visitatie verricht deze bijzondere visitatie samen met het college van regionale visitators. Deze 

rol van de visitatie is te vergelijken met de huidige rol bij bijzondere visitatie. 

De voorzitter van de visitatie geeft, tezamen met de visitators in de regio, leiding aan 

de ontmoeting tussen gemeenten en onderhoudt zo zelf het contact met de gemeenten. Dit 

betekent niet dat zij in alle gevallen actief betrokken zijn bij deze ontmoetingen, maar wel dat 

zij deze ontmoetingen stimuleren, begeleiden, er input voor leveren en dat zij zich 

verantwoordelijk weten voor de inhoudelijke betekenis van deze ontmoetingen. Deze rol van 

de visitatie is een variant van de reguliere visitatie, zij het dat deze niet langer in de vorm van 

een vierjaarlijks bezoek van een tweetal visitators wordt gehouden maar in de vorm van het 

leiding geven aan de ontmoeting tussen gemeenten (die daarmee elkaar visiteren). De visitator 

is als voorzitter van het regionaal college van de visitatie vaste adviseur van het moderamen 

van de classicale vergadering, zodat de band tussen classicale vergadering en visitatie nauw 

blijft, maar ook duidelijk blijft dat het college van visitatoren een eigen verantwoordelijkheid 

heeft. Deze eigen verantwoordelijkheid komt ook uit in het visiteren van de voorzitters van de 

classicale vergadering door het generaal college. De voorzitters van de regionale visitatie 

vormen tezamen het generale college voor de visitatie. De generale synode kiest de voorzitter 

van dit college.’ 

De conclusie: het lijkt er op dat er een zekere scheiding aangebracht wordt tussen 

visitatie als pastoraat of gemeenteopbouw enerzijds – voortaan het bevorderen van 

‘ontmoeting’ tussen gemeenten genoemd – en opzicht anderzijds, waarbij de voorzitter van 

het college een belangrijke rol heeft. 

 

Blijft de tweede vraag die ik voorgelegd kreeg, over: ‘Wat willen we in elk geval meenemen 

in de nieuwe structuur van Kerk 2025?’ Vandaar de titel van mijn bijdrage: ‘Denk om uw 

bagage!’. Een paar opmerkingen. Met vooraf de kanttekening dat er nog veel onduidelijk is.  

 

 Laten we in ieder geval bedenken dat het doel van de visitatie niet verandert, zo lees ik 

in het document ‘‘Visitatie nieuwe stijl’ per 1 januari 2018’ van 8 juli 2016 van de 

hand van ds. Sonnenberg, die deze verzekering van de kant van dr. A.J. Plaisier 

gekregen heeft. Hij geeft dan de tekst van ordinantie 10-2-2 door: ‘De visitatie heeft 

ten doel de opbouw van de gemeente en betreft het geestelijk leven van de gemeente, 

het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en de vervulling van ambten en 

diensten.’ Ik ben zo vrij ook het voorafgaande lid te citeren. Dat geeft het kader aan: 

‘Het opzicht over de gemeenten vindt plaats in de visitatie.’ Ik bedoel maar te zeggen: 

de gemeenteopbouw staat in het kader van het opzicht. Dat verandert dus niet. 

 

 We hoorden de commissie evaluatie kerkorde in 2009 zeggen: ‘Als de gewone 

visitatie voortaan binnen 1 classis zou plaatsvinden, zou dat het gevoel van nabijheid 

van gemeenten binnen de classis kunnen versterken.’ Deze aanbeveling gaat nog uit 

van het huidige model. Straks is er geen classis in de opzet zoals we die nu kennen, 

meer. Maar er zal wel een bepaalde structuur moeten blijven / komen in welk verband 

gestalte gegeven kan worden aan de ontmoeting waarvoor u of uw opvolgers zich 

moeten gaan inzetten: daar bent u namelijk verantwoordelijk voor. (Ik vertel 

waarschijnlijk geen geheim als ik zeg dat het een woord is dat ds. Sonnenberg graag 

hoort. Verantwoordelijkheid geeft iets van de opzicht-kant, van het ‘tegenover’ aan. 

Anders gezegd: de ontmoeting is niet vrijblijvend, die moet inhoudelijk zijn. Anders 
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krijg je straks een hoog barbecue-gehalte in de regio.) Overigens, ik vertelde het al: in 

1921 werd de visitatie van de classis naar de provincie overgeheveld. Juist omdat men 

toen het gevaar van de nabijheid inzag. Als er geen afstand is, wordt het lastig om 

goed opzicht uit te oefenen. Dat is aan gereformeerde zijde ook wel gebleken. 

Nu goed: u zou er voor kunnen pleiten de structuur van de huidige classis te 

handhaven waar die nog functioneert. (Ik besef dat er op dit terrein grote verschillen in 

de kerk zijn. Er zijn classicale vergaderingen die uitstekend functioneren, er zijn er 

ook die op sterven na dood zijn.) Er wordt trouwens ook wel over gedacht om de 

huidige classes voor het nieuwe doel – ontmoeting – op te tuigen. In dit verband merk 

ik op dat ik als scriba van het Classicaal Regionaal Overleg Overijssel-Flevoland 

samen met de preses, ds. L. Hoekstra, een ronde langs de brede moderamina van de 

classicale vergaderingen doe. Daar hoor ik de vrees dat het in de kerk van 2015 (lees: 

2018) een kwestie van ‘besturen op afstand’ wordt. Er werd meer dan eens gezegd: we 

gaan terug naar de negentiende eeuw met de classicale en provinciale besturen, die 

meer ambtenaarlijk dan ambtelijk functioneerden. Men zegt dan: laat het model van de 

classis intact waar dat nog functioneert. Onder het motto: men moet geen oude 

schoenen weggooien voor men nieuwe heeft. 

 

 Mij dunkt dat leidinggeven aan de ontmoeting tussen gemeenten iets anders is dan wat 

altijd onder visitatie verstaan is. Dat zou de vraag bij u als visitator kunnen oproepen: 

kan ik dat, wil ik dat? Het is in ieder geval niet waarvoor u ooit gevraagd bent. Ik zou 

me ook kunnen voorstellen dat u nagaat of bijzondere visitatie echt iets voor u is. 

Veelal is het momenteel zo dat er voor dergelijke visitaties aparte teams zijn. Althans: 

dat was in mijn tijd in Friesland zo. 

Het verheugt mij dat het moderamen van de generale visitatie deze kwestie 

onder ogen gezien heeft. Mij werd het document ‘Competent op weg naar visitatie in 

Kerk 2015, sept. 2016’ van ‘de subgroep Doceren’ ter hand gesteld. Daarin lees ik: 

‘De veranderingen [in het kader van ‘Kerk 2025] leiden mogelijk tot andere 

competenties van de visitatoren nieuwe stijl.’ Er wordt dan zelfs tot de ontwikkeling 

van een nieuwe opleiding gesproken. Andere aandachtspunten: het profiel van de 

voorzitters van een visitatiecollege en de scholing van deze mensen; de optie om 

intervisie op te zetten (al dan niet in het kader van Permanente Educatie).   

Blijft de vraag voor uzelf: kan ik dat, wil ik dat? Een voorbeeld uit de praktijk. 

Ooit, in mijn Friese tijd, ben ik gevraagd als buitengewoon visitator. Ik heb voor die 

eer bedankt. Omdat ik meende dat ik daar te irenisch, te zachtaardig voor was; niet 

krachtdadig, niet doortastend genoeg. Ik heb toen gezegd: ‘Ik wil best iets 

buitengewoons doen. Geef mij het scribaat maar. Ik ben meer een kantoorklerk, een 

pennenlikker.’ Aldus geschiedde. In het document van ‘de subgroep Doceren’ kwam 

ik de kwestie ‘inzicht in de eigen conflictstijl’ tegen. Daar heeft deze casus wel wat 

mee te maken, denk ik.   

De waarde van de deskundigheidsbevordering staat wat mij betreft niet ter 

discussie. Ik hoop dan ook dat die zal blijven. Niet alleen voor degenen die voor 

bijzondere visitaties ingezet worden, wat niet het gemakkelijkste werk is. Ook voor 

degenen die de taak op zich nemen zich in te zetten voor de ontmoeting tussen 

gemeenten. Mij dunkt dat die tak van kerkelijk werk een minder verplichtend karakter 

zal hebben dan de huidige visitatie, waar dat wel zo is. Dan zal veel afhangen van wat 

visitatoren aan stimulerend en organiserend vermogen in huis hebben. Maar dat is ook 

met deskundigheidsbevordering te leren.     
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 De waarde van de vijf- en vierjaarlijkse overzichten hebben zich bewezen. Ik zou de 

vraag willen meegeven: op welke wijze kan in de nieuwe constellatie gestalte gegeven 

worden aan het opstellen van een beeld van het geestelijk leven in de Protestantse 

Kerk in Nederland? 

 

 De mobiliteit van predikanten. Visitatoren komen met deze kwestie in aanraking. Toen 

een van de visitatoren in april, in mijn aanwezigheid dus, in de 

kerkenraadsvergadering zei: ‘Beste mensen, uw predikant zit hier bijna twaalf jaar, de 

synode vindt eigenlijk dat hij weg moet.’, barstte een storm van protest los. U begrijpt: 

mijn dag was weer goed. Dat neemt niet weg dat de mobiliteit van predikanten her en 

der een probleem is. Ik vind daar veel van en ik zou dat ook wel met u willen delen, 

maar daar heb ik geen tijd meer voor. Ik vraag me af of er niet meer werk gemaakt zou 

kunnen worden van de optie ‘ruilingen in de regio’. Mijn vraag is of de nieuwe opzet 

van de visitatie niet bewerkstelligt dat visitatoren minder gericht zijn op allerlei ‘losse’ 

gemeenten en meer zicht krijgen op de totale kerkelijke situatie in een bepaald gebied. 

(In het document van ds. Sonnenberg kwam ik de suggestie tegen dat een team 

visitatoren aan een specifieke subregio gekoppeld wordt.) Dat zou er ook toe kunnen 

leiden dat zij oplossingen kunnen initiëren in situaties waarin de mobiliteit van 

predikanten problematisch is. Dan worden visitatoren koppelaars. Ach, is het woord 

‘verbinding’ vandaag de dag niet in opmars? Dat heeft alles te maken met opbouw van 

de gemeente c.q. de kerk. Ik wens u daarvoor in algemene zin sterkte, vreugde en 

zegen toe. 


