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Wisselwachters in de wijngaard 
 
Er is een trend waarneembaar in de titels van synoderapporten. Blijkbaar voelen de opstellers zich 
geroepen om hun ernstige proza te voorzien van opschriften vol woordspelingen en beeldende taal. 
Alsof het daar leuker van zou worden. Zo’n fantasierijke titel moet echter wel goed gekozen zijn, 
anders gaat het juist ten koste van de overtuigingskracht van datgene wat volgt. Een goed voorbeeld 
is het rapport over predikanten en kerkelijk werkers. Het is een prima voorstel, maar laten we het 
wel zakelijk houden. 
 
Voorlopig dieptepunt wat betreft de naamgeving is voor mij wel het stuk waarin het beleid van de 
PKN voor de komende jaren wordt geformuleerd: ‘(G)roeien met de riemen die je hebt’. Het is een 
goede zaak dat positief nagedacht wordt over de koers die we als kerk kunnen en moeten inslaan, 
maar als je die titel leest zakt je al haast bij voorbaat de moed in de schoenen. Het doet denken aan 
de manier waarop Maarten Toonder de heer Olie B. Bommel de aan hem gewijde boeken van een 
aanbeveling voorziet: ‘Opnieuw is hier een parel uitgebroed, die ligt te roepen in de woestijn der 
Nederlandse letteren’ (Had ik maar beter geluisterd, 1980). Het vermengen van beeldspraak leidt tot 
grappige taal, maar dat kan toch niet bedoeling van de synode zijn. 
Ik werd al evenmin vrolijk van de titel van het rapport over de toekomst van de predikanten en de 
kerkelijke werkers binnen de PKN: ‘De wissel voorbij: het spoor en de bielzen’. De beeldspraak is wel 
duidelijk, al draagt die het gevaar in zich dat men bij de bespreking blijft steken in verwante maar in 
feite niets zeggende vergelijkingen (wisselstoring, noodrem, uitrangeren enzovoort). Het grote 
nadeel van deze titel is echter dat hij hoort bij een rapport van een commissie met de naam ‘Werk in 
de wijngaard’.  Als men zich dan toch in beelden wilde uitdrukken, dan had men iets meer consistent 
moeten zijn. Een agrariër als Cees Veerman, de voorzitter van de commissie, zou op dit terrein toch 
nog de nodige stijlbloempjes hebben kunnen plukken. 
Het goede van die nieuwe rapport is dat men niet in al dan niet met beelden gelardeerd stichtelijk 
jargon blijft steken. Er is sprake van een nieuwe, nuchtere en overtuigende zakelijkheid inzake te 
positie van predikanten en kerkelijk werkers. Men kan de dingen niet op zijn beloop laten. Er worden 
goede, haalbare voorstellen gedaan over teamwork en loopbaanontwikkeling. In de synode werd er 
dan ook, anders dan bij eerdere besprekingen over dit soort onderwerpen, constructief op 
gereageerd. Het was wel opvallend dat juist enkele predikanten zich argwanend opstelden. Zij 
zeggen dat ze zich in hun werk in de eerste plaats willen laten leiden door hun roeping. Een nieuwe 
opzet met daarbij vaste momenten van evaluatie en supervisie en met de opdracht om waar 
mogelijk meer samen te werken zou af kunnen leiden van datgene waartoe zij zich persoonlijk 
geroepen voelen. Ze lijken met name te vrezen voor hun vrijheid. 
Het is zaak om in de komende tijd de discussies, voorafgaand aan de besluitvorming in april 2009, 
goed te voeren, zakelijk en helder. Daarbij zal beeldspraak wel niet ter vermijden zijn en dat geldt 
natuurlijk al helemaal van stichtelijke taal. Als dat dan maar niet misbruikt wordt om zich achter te 
verschuilen en om niet voor de dag te komen met de werkelijke motieven.  


