achtergrond

Emancipatie binnen Protestantse Kerk nog onvoltooid

‘De PKN een kerk zonder
ballen? Onzin!’
De nu tien jaar oude Protestantse Kerk in Nederland wordt ‘zachter’
en ‘dienstbaarder’. Maar wat zegt dat over de positie van vrouwen en
van vrouwelijke predikanten binnen de kerk? Drie kerkvrouwen maken
de balans op.
Tekst: Elze Sietzema- Riemer

‘V

rouwen klimmen op de kansel’, kopte Trouw in juli. In
een eeuw tijd van één naar
elfhonderd vrouwelijke predikanten; het klinkt indrukwekkend, voor sommigen zelfs een beetje
bedreigend. Maar is er binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) daadwerkelijk sprake van ‘oprukkende vrouwen’?
Het aantal vrouwelijke gemeentepredikanten groeit volgens de kerkstatistieken
jaarlijks gemiddeld met iets meer dan een
half procent. Als deze lijn zich doorzet,
en die van de kerkverlating ook, zullen de
kerken leeg zijn nog voordat er evenveel
mannelijke als vrouwelijke predikanten
zijn. Het ambt mag dan zijn opengesteld
voor vrouwen, een vanzelfsprekendheid is
de vrouw in het ambt nog lang niet.

Nagefloten
Op dit moment is vijfentwintig procent
van de gemeentepredikanten binnen
de PKN vrouw, in 2006 was dit twintig
procent. “Ik zou al blij zijn als dit aantal op
z’n minst op peil blijft!”, roept Jasja Nottelman, studentenpastor aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) en
voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode, uit. Zij vreest stagnatie, als gevolg
van een toenemende orthodoxie binnen
de PKN. Van zowel mannelijke als vrouwelijke studenten hoort zij dat er in de collegebanken en ook daarbuiten vaak vanuit
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een bepaalde stelligheid wordt geredeneerd. Er is daardoor weinig ruimte voor
andere meningen en opvattingen. Ze is
geschrokken van de gevolgen die dit heeft
voor vrouwen die het predikantschap ambiëren. “Tijdens de opleiding krijgen ze te
maken met mannelijke medestudenten die
hen met de Bijbel in de hand ervan proberen te overtuigen dat ze niet op de kansel
horen. Er is een tijd geweest dat dit een
stuk minder speelde. Ik vrees dat vrouwen
zich hierdoor laten afschrikken; ik weet
dat er studentes zijn die daarom afhaken
en afzien van de predikantenopleiding.”
Anne-Claire Mulder, docente vrouwen- en
genderstudies aan de PThU, bevestigt
dit beeld. Volgens haar zie je eenzelfde
weerstand binnen de beroepspraktijk. “De
anekdotische verhalen van vrouwelijke
predikanten die ik hoor, hebben allemaal
een ondergrond van ongemak. Het bestuur van de kerk is altijd een mannenwereld geweest en is dat gebleven tot op de
dag van vandaag. De anekdotes maken
duidelijk dat er in het werkveld vaak
grenzen zijn aan de mate waarin vrouwen
serieus worden genomen. De één mag het
doen na de preek doen met een ‘goed gedaan meisje!’, de ander wordt nagefloten
terwijl ze naar de kansel loopt.”
“Meestal is de achtergestelde positie van
vrouwen echter minder zichtbaar”, nuanceert Nottelman, “zoals wanneer het
gaat om de financiën. Hardnekkig is het
idee dat vrouwen zich daar maar niet mee

Karin van den Broeke:
“Als synodepreses ben ik
minder strijdbaar.”
ANP FOTO
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PKN wordt zachter, maar niet vrouwelijker

Predikanten naar geslacht en aard werkzaamheid (2014)		
									
Aard werkzaamheid
Aantallen Aandeel M/V
Aandeel in categorie
Man
Vrouw
Totaal
Man
Vrouw
Totaal
Man
Vrouw
Totaal
Gemeentepredikanten
1440
490
1930
74,6%
25,4%
100,0%
37,6%
45,0%
39,2%
Bijzondere opdracht
329
239
568
57,9%
42,1%
100,0%
8,6%
22,0%
11,5%
Beroepbaar
52
42
94
55,3%
44,7%
100,0%
1,4%
3,9%
1,9%
Emeriti
1632
202
1834
89,0%
11,0%
100,0%
42,6%
18,6%
37,3%
Ontheven met bevoegdheid
225
99
324
69,4%
30,6%
100,0%
5,9%
9,1%
6,6%
Ontheven zonder bevoegdheid 154
16
170
90,6%
9,4%
100,0%
4,0%
1,5%
3,5%
Totaal

3832

1088

4920

77,9%

22,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Bron: Statistische Jaarbrief PKN 2014

moeten bemoeien.” Wellicht dat deze
weerstand een van de oorzaken dat het
aantal vrouwelijke predikanten met een
‘bijzondere opdracht’ – geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg, gevangenisen legerpredikanten enzovoorts – relatief
groot is; het zou kunnen dat vrouwen
hun toevlucht zoeken bij deze ‘bijzondere
opdrachten’.

Met de tijd meebewegen
Karin van den Broeke, synodevoorzitter
van de PKN, herkent de verhalen. Zelf
heeft ze er in de tweeëntwintig jaar dat
ze predikant is ook mee te maken gehad.
Als beginnend predikant kreeg ze van een
collega te horen “Als mens respecteer ik
je, maar als vrouw hoor je gewoon niet
in het ambt.” Volgens haar is de discussie over de vrouw in het ambt nooit weg
geweest. ”Die discussie is iets wat bij
kerk-zijn hoort, zeker binnen de oecumene. In rooms-katholieke, orthodoxe en
orthodox-reformatorische kerken zijn de
ambten van predikant/priester, diaken en
ouderling niet opengesteld. Juist binnen
de protestantse traditie is er veel ruimte
voor vrouwen.” Haar eigen aanstelling als
PKN-preses getuigt hiervan, maar ook de
positieve verhalen die zij hoort, bijvoorbeeld over gemeenten die na een vrouwelijke predikant niet gauw meer kiezen voor
een mannelijke dominee. Volgens haar
speelt de discussie vooral bij een gedeelte
van de oudere generatie, de dominante
tendens binnen de PKN is volgens haar
evenwel dat dat vrouwelijke ambtsdragers
gerespecteerd worden.
Dit heeft ze tijdens haar eigen aanstelling

ook ervaren: “Ik vond het spannend hoe
de samenwerking met de orthodoxen binnen de kerk zou gaan, maar dat is mij juist
enorm meegevallen. De Gereformeerde
Bond binnen de PKN (die pakweg een op
de zes kerkleden tot zijn aanhang mag
rekenen, ES-R) heeft zich meteen respectvol uitgesproken: ‘We weten dat de vrouw
in het ambt binnen onze kerken is toegelaten, dat is niet onze overtuiging, maar
omdat deze openstelling er is, is het nooit
de vraag geweest óf we een vrouwelijke
preses zouden krijgen, maar wanneer.’ De
Bond wilde mijn aanstelling niet gebruiken om de discussie weer te openen. En
andersom is dat ook het geval. Juist als
vrouwelijke preses wil ik niet steeds dit
thema aankaarten. Er is een tijd geweest
dat ik wat dit betreft een stuk strijdbaarder was, maar daar sta ik nu anders in.
Laat de Geest ook maar een beetje zijn
werk doen, denk ik dan.”
Dat de orthodoxie binnen haar kerk zou
toenemen, herkent Van den Broeke niet.
“Het is waar dat de kleur van de kerk
orthodoxer lijkt, omdat vrijzinnigen over
het algemeen minder behoefte hebben om
zich te profileren en eerder de kerk verlaten. Tegelijkertijd kiest een ander deel
ervoor vrijmoediger te spreken over het
eigen geloof, ook in het publieke domein.

’Meerstemmigheid
is voor de kerk
essentieel’

Ik zou dit echter niet willen aanmerken als
orthodox; er is hier geen sprake van een
terugbewegen in de tijd, maar juist van
een meebewegen met de tijd. Daarbij, als
je kijkt naar het meest orthodoxe deel van
onze kerk en je vergelijkt dat met vijftig
jaar geleden – dan is er toch overduidelijk
wat veranderd.”

Feminisering
Nottelman, Mulder en Van den Broeke
zijn het erover eens dat de discussie over
de vrouw in het ambt, na de openstelling
ervan, niet afgesloten is. Hoewel in deze
discussie de Bijbel de meest expliciete rol
speelt, is er impliciet nog iets anders dat
hier van belang is: het idee dat de kerk zou
‘feminiseren’. Hiermee wordt bedoeld dat
de kerk zowel getalsmatig als inhoudelijk
‘vervrouwelijkt’. Ten gevolge daarvan zouden mannen zich niet meer thuis voelen in
de kerk. Dit zou de argwaan ten aanzien
van ‘oprukkende vrouwen’ kunnen verklaren. Immers, hoe meer vrouwen, hoe
minder plek er is voor mannen. Maar in
hoeverre is deze gedachtegang gegrond?
Getalsmatig gezien klopt het dat de kerk
meer vrouwelijke belijdende leden telt
dan mannelijke: zestig tegenover veertig
procent. Tegelijkertijd is het maar de vraag
of dit in de eeuwen hiervoor veel anders
is geweest, en of je dus kunt spreken van
een kerk die steeds vrouwelijker wordt,
stelt Mulder. “Onderzoek wijst uit dat veel
mannen hun geloof over het algemeen
op andere wijze beleven en uiten dan
vrouwen: zij brengen de vraag naar de zin
van het bestaan minder in verband met de
vraag naar God of naar het transcendente.
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achtergrond
Zij wijzen eerder op bijvoorbeeld de vervullende betekenis van werk en gezin – op
zaken dus die ze buiten de kerk vinden.”
Maar is het dan wellicht zo dat ten gevolge van het getalsmatig overwicht van
vrouwen de inhoud van het kerkelijk leven
zelf ‘vervrouwelijkt’? Van den Broeke,
Mulder en Nottelman wijzen deze suggestie eensgezind af. Ze erkennen dat hun
kerk de afgelopen jaren zachter en dienstbaarder is geworden, maar zien zij niet in
wat vrouwen hiermee te maken hebben.
Mulder legt uit: “Deze tendens is al in de
jaren zestig ingezet. Zij is het resultaat
van een discussie onder mannen over wat
het ambt nu eigenlijk betekent. Waar het
voorheen werd opgevat als een vorm van
regeren, werden daar nu vraagtekens bij
gezet: moest het ambt in navolging van
Jezus niet eigenlijk een dienend karakter
krijgen? Ik vind het heel bijzonder dat
de term feminisering aan dit ‘dienen’ is
opgehangen.”
“Na eeuwen is honderd jaar geleden het
ambt opengesteld voor vrouwen. Langzaamaan krijgen vrouwen ook een stem
in de kerken. Hoezo feminisering? Veruit
het grootste gedeelte van de machtsposities wordt nog bekleed door mannen.
Waar hebben we het over”, verzucht zowel
Mulder als Nottelman.

Kerk zonder ballen
Hoewel mannen dus nog steeds de dienst
uitmaken in de kerken, is de ervaring vaak
juist een andere. Zo schreef theologiestudent Jan Bart Alblas in 2011 in het PKNmagazine Woord en Dienst dat de kerk
ballen mist. “Bij het binnengaan in een
kerk moeten mannen hun mannelijkheid

buiten laten staan. Daar is geen plek voor.”
De kerk zou geen plek zijn voor echte
kerels. Eenzelfde soort gedachtegang
kom je tegen bij evangelische mannenbeweging De 4e Musketier. Deze beweging
organiseert ‘karakterweekenden’ waarbij
mannen aan hun karakter bouwen door
de strijd aan te gaan met de elementen.
Dit alles vanuit hetzelfde idee, namelijk
dat mannen niet echt zichzelf kunnen zijn
binnen de setting van een kerk. “Wat een
onzin”, vindt Mulder. “Je hebt er juist ballen voor nodig om op maandag op je werk
te vertellen dat je zondag naar de kerk
bent geweest. Zeker in deze tijd, waarin
religieuze betrokkenheid of geloven wordt
als ‘achterlijk’, ‘irrationeel’ of zelfs ‘vrouwelijk’ wordt bestempeld.”
“Het is natuurlijk wel van belang om je
continu af te vragen of je iedereen weet
aan te spreken en wanneer dit niet het
geval is, dat je naar mogelijkheden zoekt
om dit wel te doen”, stelt Nottelman. Van
den Broeke erkent dat de kerk zachter en
dienstbaarder is geworden. Ze begrijpt
de achtergrond daarvan maar wat haar
betreft zou de PKN wel wat activistischer
mogen zijn. “Maar activisme heeft helemaal niets met feminien of masculien te
maken: er zijn genoeg mannen die zachte
taal spreken, terwijl de vrouwen juist
aanpakken.”

Onvoltooide emancipatie
Misschien is de populariteit van de term
feminisering wel bewijs voor hun stelling
dat de aandacht voor het genderperspectief aan het verslappen is. Zowel Nottelman als Mulder maken zich zorgen over
de toekomst. Zal de kerk in staat zijn om
PThU-pastor Jasja Nottelman:
“Vrouwen mogen zich niet met
geldzaken bemoeien.”
FOTO PTHU/BRIAN ELINGS

Theologe Anne-Claire Mulder:
“Het bestuur van de kerk is
een mannenzaak.”
FOTO PTHU/LINDA HELLER

de vooruitgang die zij heeft geboekt, te
behouden? Zullen er inderdaad steeds
meer vrouwelijke predikanten komen of
zal het aantal stagneren? Ook Van den
Broeke spreekt van een terugval, zij het op
ander vlak: “De aandacht voor dit soort
kwesties is verslapt. Mensen zijn er niet
meer scherp op omdat ze denken dat de
emancipatie al is voltooid. Dat is helemaal
niet zo, ook niet in de kerk. Maar dan gaat
het mij niet zozeer om de vrouw in het
ambt, als wel om de oude rolpatronen die
nog steeds springlevend zijn. Dat zie je
terug in hoe de taken zijn verdeeld in de
gemeente, maar ook in hoe er over God
gesproken wordt. Bijvoorbeeld het aanspreken van God als Vader. Dat is een heel
eenzijdig godsbeeld en voor sommigen
enorm pijnlijk. De aandacht voor inclusief
taalgebruik is helaas minder geworden,
zelfs onder vrouwelijke predikanten.”
De wereld achter de cijfers is complex. Dat
het aantal vrouwen in het ambt groeit zegt
op zichzelf niets, zelfs niet dat de vrouw
in het ambt een geaccepteerde zaak is, zo
blijkt maar weer. “Maar”, benadrukt Van
den Broeke, “het is mooi dat we dit punt
in de theologie hebben bereikt en dat de
ambten binnen onze kerk zijn opengesteld. Dat is pure winst. En dan bedoel ik
niet alleen voor feministen of vrouwen,
maar voor de gehele kerk. Ieder mens is
geschapen naar Gods beeld, met de taak
om Gods onvoorwaardelijke liefde te laten
zien aan de wereld. Het is goed om dat
met een veelheid aan mensen te doen, in
alle verscheidenheid. Die meerstemmigheid is essentieel in het vormgeven van de
kerk.”

.
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