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Politieke besluitvorming 
en veranderende 
religiositeit 
Mr. dr. E.M.H Hirsch Ballin 

In de Neder/andse samenleving zijn ver
schijnse/en van desintegratie moei!ijk te 
verm1jden Denk aan groeiende criminali
teit en toenemend ziekteverzuim Niet ai
leen politici hebben een taak daartegen in 
te gaan. Oak degenen wier spreken en 
handelen invloed heeft op de overtuigin
gen, op de religie. Een bewerking van de 
rede die minister Hirsch Ballin in Nijmegen 
op 24 november 1990 hield voor de jaar
vergadering van het Thi;mgenootschap. 

Sinds 1870 ziJn - met enkele uitzonderin
gen - de overheidstaken betreffende de 
kerkgenootschappen toebedeeld aan het 
Ministerie van Justitie.' Daarmee kwam 
definitief een einde aan de bijzondere ta
ken van de voormalige departementen 
voor de rooms-katholieke en de hervorm
de eredienst; een zodanige btjzondere 
overheidsbemoeienis met een tweetal 
kerkgenootschappen paste niet meer in 
de verhoudingen over kerk en staat zoals 
deze zich stnds 1848 had ontwikkeld. Van
daag de dag is buiten discussie dat een 
minister - ook hiJ die de verre opvolger is 
van de 19e-eeuwse mtnisters voor de 
rooms-katholieke en de hervormde ere
dienst geen bemoeienis heeft met de in
terne aangelegenheden van de kerkge
nootschappen Voor de overheid resteert 
slechts de taak, de wettelijke en maat
schappeltJke ruimte te verzekeren, waarin 
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de organisatiepatronen van godsdienst en 
levensovertuiging kunnen functioneren, 
overeenkomstig de waarborgen van onze 
Grondwet en de verdragen over rechten 
van de mens. 

Dit betekent echter niet dat de politieke 
besluitvorming aan religie in onze samen
leving geen boodschap meer heeft Er zijn 
in elk geval verschillende aangelegenhe
den waar kerk en staat- of eigenlijk ruimer 
genootschappen op godsdienstige of le
vensbeschouwelijke grondslag en de 
overheid - elkaar ontmoeten. lk wil het 
echter nu niet hebben over de specifieke 
taken inzake de geestelijke verzorging van 
Justitie, Defensie en WVC; evenmin wil ik 
het hebben over de thematiek van het rap
port 'Overheid, godsdienst en levensover
tuiging', ter zake waarvan mijn collega van 
Binnenlandse Zaken het kabinetsstand
punt cobrdineert. Het gaat mij om de rele
vantie van religie en vooral van de veran
derende religiositeit voor de politieke be
s!uitvorming. 

Politieke besluitvorming is geen vrij
zwevend fenomeen, maar berust op een 
verantwoordelijkheid Jegens de samenle
vtng. In de politieke besluitvorming moet 
het steeds gaan om het vormgeven aan de 
waarden en beginselen die onze demo
cratische en sociale rechtsstaat funderen. 

1 KB 29 oktobcr 1870. Stb. 1870. 173 
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Uiteraard zal dit gepaard gaan met politie
ke discussie en strijd: in het kader van een 
democratische en sociale rechtsstaat con
curreren immers verschillende visies op 
de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen --en binnen- overheid en samenle
ving; verschillende visies ook op het ge
wicht van botsende belangen ten opzichte 
van elkaar. 

Daarom is het juist ook in een staatsver
band dat vrijheid en gelijkheid ongeacht 
iemands godsdienst of levensovertuiging 
aanvaardt, van belang welke zingeving 
men sen- individueel en gezamenlijk- we
ten te vinden, ook 1n hun politieke en maat
schappeliJke functioneren De erosie van 
de traditionele zingevingsstructuren vormt 
daarom een belangrijk punt in de analyses 
die ten grondslag liggen aan het Justitie
beleid voor de jaren negentig, zoals ik dit 
onlangs in de nota 'Recht in beweging 
heb uitgezet Onder invloed van deze cul
turele veranderingen ts de afgelopen de
cennia de individuele · burger meer en 
meer eigen wegen gaan zoeken. De sa
menleving werd op veel gebieden groot
schaliger, stedelijker en mede daardoor 
anoniemer, de burger niet aileen welvaren
der, maar Ievens mondiger en in verschil
lende opzichten vrijer. Tevens hebben we 
een aantal, ten dele met die schaalvergro
ting en anonimiteit samenhangende maat
schappelijke (neven-)effecten, kunnen 
waarnemen. Hiertoe behoren groei van 
vandalisme en criminaliteit en meer belas
ting- en sociale-zekerheidsfraude. Het vtel 
en vall zwaar maat te houden bij het be
roep op colleclteve voorztentngen, eigen
lijk of oneigenlijk. Die effecten kunnen niet 
los worden gezien van de ontwikkeling in 
de jaren zeventig van een sterk individua
listisch ethos, hetgeen een accentuering 
betekende van de persoonlijke verant
woordelijkheid voor de eigen levenssitua
tie. Ruimte voor eigen verantwoordelijk
heid is op zichzelf winst, maar kreeg deaf
gelopen decennia nog te weinig inhoud: 
zelden werd een beroep gedaan op die 
verantwoordelijkheid. In het individuele 
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handelen heeft de gerichtheid op de me
demens te vaak plaats moeten maken voor 
oreoccupatie met individuele ontplooiing 
en welbevinden. 

Het tndtvidualistische ethos is een van 
de uitvloeisels van de onttakeling van de 
zuilenmaatschappiJ. Deze zuilen waren 
lange tijd als een welhaast vanzelfspre
kend element in de samenleving aanwe
zig, maar werden allengs in de jaren zestig 
en zeventig in een snel tempo ontdaan van 
veel van hun traditionele invloed op het so
ctale en culturele Ieven. In de samenleving 
heeft zich een toenemende tolerantte ge
manifesteerd ten aanzien van een diversi
teit aan waarden en normen. Zo werd, zou 
men kunnen zeggen, het lijdperk van 'mag 
niet' getransformeerd in het tijdperk van 
'moet kunnen·. 

De indivtdualistische post-verzuilde cul
tuur heeft onmtskenbaar effect gehad op 
de beleving en het belijden van godsdien
stige en levensbeschouwelijke overtuigtn
gen. Zo was het een tiJd lang in zekere zin 
impopulair zich nog Ianger te verenigen 
met de bestaande traditionele geloofsrich
tingen lnmtddels bltjkt er zich steeds dut
delijker een ontwikkeling af te tekenen tn 
de richting van eigentijdse geloofsopvat
ltngen waaraan niet. of althans minder ex
pliciet een traditionele fundamentele inspi
ratiebron ten grondslag ligt. De beleving 
daarvan voltrekt zich niet noodzakeltjker
wiJS in traditionele gemeenschappelijke 
verbanden. Deze geloofsopvattingen en 
-belevingen kenmerken zich veeleer door 
het transcendentale aangepast aan indtvi
dueel ingevulde zinsbeleving. Men zou 
kunnen spreken van een geconceptuali
seerde individuele religie, die zich JUist 
vanwege het individuele belevingskarakter 
moeilijk laat classificeren btnnen de be
staande geloofsrichtingen. 

In het vervolg van deze inleiding zal ik 
allereerst stilstaan bij de relatie van deze 
geconceptualiseerde individuele religie tot 
hetgeen Ter Borg heeft uiteengezet in zijn 

2. Kamerstukken 111990-1991 21 829. nrs 1-2 
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boeiende uiteenzetting over het onderwerp 
publieke religie.o lk doe dat, omdat zijn ar
tikel zo'n goed uitgangspunt biedt voor 
enige overwegingen inzake de plaats die 
de overheid inneemt in het geestesleven 
van onze samenleving. De erosie van 
maatschappelijke verbanden en de daar
door versterkte verwaarlozing van het 
maatschappelijke normbesef zijn verschijn
selen van desintegratie; de verhouding 
tussen dragers van publiek gezag en dra
gers van kerkelijk gezag - in het verleden 
vaak onwenselijk hecht- is thans vaak zo 
afstandelijk geworden dat men de schijn 
van wederzijdse desinteresse op zich laadt. 

Publieke religie 
Een aantal elementen van wat ik zojuist in 
een kort bestek aangaf, raakt de thematiek 
van de bijdrage van Ter Borg over de 'Pu
blieke religie in Nederland'. Publieke reli
gie, aldus Ter Borg, is een min of meer sa
menhangend gehee/ van grondwaarden, 
gericht op de natie met een religieus ka
rakter Hij hanteert daarbij een ruim begrip 
voor religie namelijk, een samenhangend 
geheel van geloofsvoorstellingen. Bij deze 
grondwaarden moet dan volgens Ter Borg 
worden gedacht aan de welbekende drie
slag 'VriJheid, Gelijkheid, Broederschap'. 

Ter Borg legt de nadruk op hetgeen 
mensen binnen de samenleving bind! en 
waarin ze met elkaar overeenstemmen. 
Naar zijn mening bestaat er wei degelijk 
een afstemming door mensen van het 
waardenpatroon ten aanzien van di!o sa
menleving in het openbare debat. Er be
staat, zo stelt hij nauwelijks meer verschil 
tussen de confessionele en moderne 
grondwaarden, althans voor zover zij zich 
in het openbare debat manifesteren. Voor 
zover het gaat om de christelijke fundering 
acht hij die gezien de levensbeschouwelij
ke neutraliteit van de staat in principe een 
prive-zaak en dus in het kader van ziJn be
toog over publieke religie irrelevant. 

Naar mijn mening verdient deze stelling 
nuancering en aanvulling uit de optiek van 
de religie in de oorspronkelijke, een trans-
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cendente gerichtheid omvattende beteke
nis. Uiteraard is de religieuze beleving op 
de eerste plaats een persoonlijke aangele
genheid. Dit neemt echter niet weg dat 
deze beleving daarnaast wei degelijk een 
publieke functie vervult. Juist godsdiensti
ge inspiratie brengt namelijk proJecten van 
zinvol gezamenlijk handelen tot stand. 
Daarin komt ook de vera\)twoordelijkheid 
van mensen voor elkaar tot uitdrukking en 
hun verantwoordelijkheid ten behoeve van 
de samenleving als geheel. 

lk geef er daarom de voorkeur aan te 
spreken over de publieke functie van reli
gie, hetgeen duidelijk maakt dater niet ai
leen sprake is van individuele geloofsbele
ving, maar ook van gemeenschappelijke 
zingeving. Deze publieke functie manifes
teert zich voortdurend in de relaties over
heid-burger en burgers onderling. De poli
tiek heeft een bijzondere zorg voor de 
waarde en de waardigheid van het mense
lijk Ieven en voor kwetsbare groepen en 
personen binnen en buiten onze samenle
ving. Oat is solidariteit, die verder reikt dan 
hulp aan financieel zwakkeren. De over
heid dient de burgers te stimuleren tot so
lidariteit, doch ook haar eigen handelen 
dient voortdurend hieraan te worden ge
toetst. Aileen zo kan gerechtigheid heer
sen. Sommigen zullen dit zien als een eis 
van humaniteit, anderen zullen zeggen dat 
zij- ook voor hun taken in de overheid, als 
dienares van God - richting ontlenen aan 
bijbelse bronnen. In die zin zal de christe
lijke fundering bij voortduring in het open
bare debat een rol spelen. Om een samen
leving van verantwoordelijke mensen te 
bereiken heeft de overheid eveneens tot 
taak de bescherming van de uitoefening 
van godsdienst en levensovertuiging zoals 
deze ook zijn neergelegd in onze Grand
wet. 

3 M B. ter Borg, Publ1eke relig1e 1n Nederland. 1n: 0 
Schreuder en L van Snippenburg (red.). Rel1gie in de 
Neder!andse samen!eving, de vergeten factor (Anna
len van het ThiJmgenootschap, 19 78, afl. 2), Baarn 
1990. pp 165-184 

221 



Zingeving en rechtsstaat 
De 'publieke functie' van religie in de tradi
tionele zin onderscheidt zich van de door 
Ter Borg aan de orde gestelde 'publieke 
religie' met haar grondwaarden 'Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap' Het lijdt 
geen twijfel dat deze grondwaarden een 
belangrijke inspiratiebron zijn geweest 
voor de vestiging van de democratische 
rechtsstaat. Zowel hun historische als 
ideologische waarde hebben zij nog 
steeds niet verloren, zoals blijkl uit het feit 
dat ze aan de basis hebben gelegen van 
onze huidige Grondwet en de daarin neer
gelegde grondrechten en aan tal van in 
Verdragen neergelegde mensenrechten. 
Het is daarom van belang, ons de vraag te 
stellen welke plaats een op deze 'publieke 
religie' gebaseerde staatsordening - die 
van de democratische rechtsstaat, met 
ziJn godsdienstig-levensbeschouwelijke 
en politieke pluriformiteit- aan religie in de 
traditionele zin biedt, en meer in het bijzon
der aan de 'publieke functie' van deze reli
gie 

Een belangrijk kenmerk van onze demo
cratische en sociale rechtsstaat is dat hij 
de voorwaarden moet onderhouden waar
onder mensen in hun geestelijke en fysie
ke eigenheid als personen tot hun recht 
kunnen komen. Een van die voorwaarden 
is de bescherming van de vrijheid van per
sonen die zij behoeven om tot geestelijke 
en fysieke verwerkelijking van hun mens
zijn te kunnen komen. Bescherming van 
deze vriJheid ligt besloten in de in de 
Grondwet en in de mensenrechtenverdra
gen neergelegde grondrechten. Deze 
grondrechten bieden niet slechts garan
ties tegen te vergaande overheidsbemoeie
nis, maar ook garanties tegen 'verhinde
ring van vriJheid' door krachten buiten de 
overheid, zoals de druk van sociaal-eco
nomische verhoudingen. Oil laatste is een 
kenmerk van een rechtsstaat, die Ievens 
sociale rechtsstaat wil zijn. Als onder om
standigheden de uitoefening van grond
rechten word! bedreigd, is het de taak van 
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de overheid daar verandering in te bren
gen. 

Vrijheid van godsdienst 
Van cruciaal belang is dus de bescher
ming van de vrijheid van godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuiging. Ook 
hier geld! dat vrijheid geen absolute vrij
heid kan zijn. Oat betekent onder meer dat 
er beperkingen aan in grondrechten neer
gelegde vrijheden gesteld mogen worden, 
voor zover deze beperkingen een wettelij
ke grondslag hebben en bovendien nodig 
zijn in het belang van de open bare orde en 
veiligheid, gezondheid, de goede zeden 
of de bescherming van rechten en vrijhe
den van anderen. 

In artikel 6 van de Grondwet word! ge
sproken van 'het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging, individueel of in ge
meenschap met anderen, vrij te belijden'. 
De vraag is wat onder belijden moet wor
den verstaan. De memorie van toelichting 
op artikel 6 stelt h1erover dat belijden niet 
aileen het huldigen van de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging om
vat, maar ook het zich daarnaar gedragen. 
Voorts kan dit belijden zowel individueel 
als in groepsverband, zoals in kerkdienst 
of bezinningssamenkomst plaatsvinden 

Godsdienst is een door 
gemeenschappen 
gedragen en uit te dragen 
levensvorm 

Het recht geldt verder zowel binnen als 
buiten gebouwen en besloten plaatsen 
Artikel 18 van het lnternationale Verdrag 
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inzake burgerrechten en politieke rechten 
zegt uitdrukkelijk dat de gewetens- en 
godsdienstvriJheid mede omvat 'de vrij
heid hetziJ aileen, hetziJ met anderen, zo
wel in het openbaar als rn ziJn particuliere 
Ieven zijn godsdienst of levensovertuiging 
tot uiting te brengen door de eredienst, het 
onderhouden van de geboden en voo~ 
schriften, door praktische toepassing en 
het onderwiJzen ervan'. 

Met andere woorden, het godsdienstig 
en levensbeschouwelijk Ieven kan niet en
kel worden gezien als uitsluitend een indi
viduele vrijheid voor de binnenkamer, 
maar word! in grondrechten en wettelijke 
regelingen - terecht - begrepen als een 
door gemeenschappen gedragen en uit te 
dragen levensvorm. Tot de eigen aard van 
het in gemeenschap belijden van een reli
gieuze overtuiging behoort dat niet slechts 
de religieuze boodschap - hoe ook ge
naamd - maar ook de vorming van een in 
de openbaarheid tredende religieuze ge
meenschap als zodanig word! beschouwd 
als een onderwerp van de levensovertui
ging. Het is vooral dit laatste element dat 
veelal ontbreekt in de opkomst van de 'mo
derne' levensovertuigingen. 

Godsdienst en levensovertuiging moe
ten worden opgevat als een te bescher
men hoogwaardrg cultureel en ideeel 
goed. In die zin kan het mogelijk maken 
van godsdrenstig-levensbeschouwelijk 
engagement als een staatstaak worden 
gezien. De overheid heeft daarbij tot taak 
voorwaarden te scheppen voor een ver
antwoordelijke samenleving waarin men
sen zich op en biJ elkaar betrokken weten 
en daarnaar handelen. Het voorwaarden
scheppende karakter van de overheids
taak betekent dan ook dat de primaire ver
antwoordelijkheid bij de samenleving zelf 
ligt. Het creeren van voorwaarden in de zin 
van het bieden van garanties voor geza
menlijke en individuele religieuze beleving 
moet echter niet zo worden begrepen, dat 
dit geschiedt om daardoor de mensen te 
'beschaven Het gaat er JUist omgekeerd 
om, dat een beschaafde samenleving ga-
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ranties wil bieden aan de beleving van 
godsdienst en levensovertuiging. Een de
mocratische en sociale rechtsstaat vervult 
deze taken niet omwille van zichzelf, maar 
omwille van de mensen die aan hun Ieven 
in deze culturele veelvormigheid gestalte 
geven uit de overtuiging daartoe de ver
antwoordelijkheid te dragen voor elkaar. 

/k zal nu een enkele opmerking maken 
over de relevante grondwettelijke bepalin
gen. 

1 Artikel 1 van de Grondwet 
De positie van bestaande genootschappe
lijke verbanden (de kerkgenootschappen 
en genootschappen op levensbeschou
welijke grondslag) wordt in de Grondwet 
indirect geregeld, namelijk via het grond
recht van de vrijherd van godsdienst en le
vensovertuiging (art. 6) alsmede het 
grondrecht op gelijke behandeling en het 
verbod van discriminatie wegens (onder 
meer) godsdienst en levensovertuiging 
(art. 1 ). Naar huidig inzicht kunnen in be
ginsel ook rechtspersonen (kerkgenoot
schappen, stichtingen en verenigingen) 
zich op dit grondrecht beroepen. 

Gelijke behandeling van kerkgenoot
schappen en genootschappen op geeste
lijke grondslag betekent dat ook op dit ge
bied gelijke gevallen gelijk moeten worden 
behandeld en ongelijke gevallen in de 
mate waarin zij ongelijk zijn. Bij het nemen 
van beslissingen mag de overheid aileen 
een ter zake dienend en gerechtvaardigd 
onderscheid maken op basis van redelijke 
en objectieve criteria. 

Daarnaast biedt het verbond van discri
minatie wegens iemands godsdienst en /e
vensovertuiging steun aan de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging dit dis
criminatieverbod wil immers situaties te
gengaan waarin mensen wegens het al 
dan niet hebben van een bepaalde over
tuiging onder druk komen te staan. 

2 Artikel 22, derde lid, van de Grondwet 
Nog een enkele opmerking over art. 22, 
derde lid, van de Grondwet. Daar is be-
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paald dat de overheid voorwaarden schept 
voor maatschappelijke en culiurele ont
plooiing. De vraag rijst of de eerder aange
duide zorgverplichting die voor de over
heid bestaat in het kader van de bescher
ming van de vrijheid van godsdienst en le
vensovertuiging, niet mede vall af te leiden 
uit artikel 22, derde lid, van de Grondwet. 
Dit artikel bepaalt immers dat de overheid 
voorwaarden schept voor maatschappelij
ke en culturele ontplooiing en voor vrije
tijdsbesteding. In de memorie van toelich
ting bij deze bepaling valt te lezen, dat on
der maatschappelijke ontplooiing wordt 
begrepen de zorg om de relaties van mens 
tot mens en gezin, werk en samenleving, 
zo goed mogelijk te Iaten functioneren, de 
zorg derhalve voor het maatschappelijk 
welzijn van de mens. Uit de ontstaansge
schiedenis van artikel22, derde lid, van de 
Grondwet, noch uit de ontstaansgeschie
denis van artikel 6 Grondwet blijkt hoe de 
onderlinge verhoudi[lg tussen deze artike
len moet worden gezien. Naar mijn mening 
maakt het godsdienstig en levensbe
schouwelijk Ieven deel uit van culturele 
ontplooiing, zodat de culturele ontplooiing 
op relegieus-levensbeschouwelijk terrein 
mede onder artikel 22, derde lid, begre
pen kan worden geacht. Daarbij teken ik 
wei aan dat aan de aard van de overheids
zorg in deze specifieke grenzen worden 
gesteld door de verhouding van kerk en 
staat, die uit artikel 6 van de Grondwet 
voortvloeit. Een 'voorwaardenscheppend' 
beleid ter uitvoering van artikel 22 zal niet 
in het functioneren van de genootschap
pen als zodanig mogen treden; dan zou de 
overheid immers op een manier waarvan 
wij 120 jaren geleden definitief afscheid 
hebben willen nemen, loch weer de inter
ne organisatie van de kerken gaan be·ln
vloeden. Verder merk ik op dat de juridi
sche werking van artikel 22, derde lid, 
Grondwet beperkt is. Deze bepaling laat 
een ruime beleidsmarge voor wetgevende 
en besturende organen, zodat daaraan 
niet makkelijk een criterium vall te ontlenen 
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waaraan het handelen of nalaten van de 
overheid kan worden getoetst. 

Kerk en staat 
Op basis van deze aantekeningen bij de 
Grondwet wil ik nu uitdrukkelijk stilstaan bij 
de huidige verhouding van kerk en staat. 
Ook de verhouding tussen kerk en staat in 
Nederland moet worden gezien in de con
text van de democratische en sociale 
rechtsstaat. Een van de karakteristieken 
van onze rechtsstaat is het respecteren 
van de godsdienstig-levensbeschouwelij
ke verscheidenheid. Ondanks de onge
makken en spanningsvelden die daarbij 
behoren, zoals de ongelijkvormigheid van 
de kerken en andere geestelijke genoot
schappen, en de onaangepastheid van 
hun organisatiepatronen, kent Nederland
gelukkig- geen staatsgodsdienst. 

Het beginsel van scheiding van kerk en 
staat brengt- zoals gezegd - mee dat de 
overheid zich niet inlaat met eigen, interne 
aangelegenheden van de genootschap
pen op godsdienstige en levensbeschou
welijke grondslag, zo min als deze genoot
schappen bijzondere zeggenschap heb
ben in zaken behorende tot de bevoegd
heid van overheidsorganen. Scheiding 
van kerk en staat is, zo opgevat, een nood
zakelijk uitvloeisel van de beginselen van 
de democratische rechtsstaat, waarbij de 
uitoefening van politiek gezag onder con
trole staat van vertegenwoordigende colle
ges. De overheid is gehouden de vrijhetd 
van godsdienst en levensovertuiging te 
eerbiedigen en te beschermen. Evenzeer 
is zij gehouden het gelijkheidsbeginsel in 
acht te nemen ten opzichte van de onder
scheiden godsdienstige en levensbe
schouwelijke overtuigingen, zoals genoot
schappen van godsdienstige groeperin
gen uit de kring van de minderheden en 
andere genootschappen op geestelijke 
grondslag, met name het Humanistisch 
Verbond. 

Dit alles belet kerk en staat niet, zich met 
elkaar in te Iaten. Het impliceert wei dat de 
eigen verantwoordelijkheid van de genoot-
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schappen als uitgangspunt wordt aan
vaard. Slechts in bijzondere situaties kan 
er aanleiding zijn voor overheidszorg die 
moet voorkomen dat afbreuk wordt ge
daan aan de vrijheid van handelen van 
kerk en staat ten opzichte van elkaar. Door 
het aldus te stellen wordt eveneens de 
noodzakelijke relativering aangebracht 
aan de in vroegere tijden als vanzelfspre
kend aanvaarde overheidssteun voor het 
kerkelijk Ieven. 

Sommigen zijn en blijven echter van me
ning dat het godsdienstig en levensbe
schouwelijk Ieven een prive-aangelegen
heid is en ook zo moet blijven. Daartegen
over zou ik willen stellen dat het feit, dat de 
staat godsdienstig en levensbeschouwe
lijk neutraal moet zijn, nog niet betekent 
dat de staat zich in het geheel niet met 
godsdienst en levensbeschouwing zou 
mogen inlaten. Op de bijzondere juridi
sche status van de kerken moet hier de na
druk worden gelegd. lmmers, bij kerken is 
de associatievorm zelf mede onderwerp 
van het gemeenschappelijk geloof, dit in 
tegenstelling tot de gewone associatie
patronen waarin mensen samenwerken 
om hun meningen uit te dragen en ideele 
belangen te behartigen, namelijk stichtin
gen en verenigingen die een functioneel 
karakter dragen. De staat dient dan ook de 
zelfstandigheid van de kerkgenootschap
pen te respecteren. Hij mag geen dwang 
uitoefenen ten aanzien van de bestuurlijke 
organisatie. De staat moet zich onthouden 
van elke bemoe1enis met de belijdenis van 
de godsdienst of levensovertuiging, onver
minderd ziJn bevoegdheid en plicht op te 
treden tegen wie daarbiJ tegen de wet op
treedt. De genootschappen op geestelijke 
grondslag dienen door de staat geliJk te 
worden behandeld en de overheid mag 
geen partij kiezen voor een bepaalde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging. Anderzijds komt de zelfstan
digheid van de staat ten opzichte van de 
genootschappen hierin tot uitdrukking dat 
de genootschappen en hun functionaris
s::;n als zodanig geen publiekrechtelijke 
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bevoegdheden bezitten. Het beginsel van 
scheiding van kerk en staat moet men al
dus begrijpen dat de staat niet mag ingrij
pen in de interne verhoudingen van de 
kerk, evenmin als de kerk bevoegdheden 
heeft ten aanzien van staatszaken. Evenzo 
als de staat de aanwezigheid van de kerk 
dient te respecteren, zo zal ook de kerk de 
competentie van de staat d'ienen te res
pecteren. 

Dit betekent echter niet dat de staat en 
de godsdienstige en levensbeschouwelij
ke genootschappen niet met inachtneming 
van deze uitgangspunten betrekkingen 
zouden mogen onderhouden. Met betrek
king tot de vrijheid van godsdienst en le
vensovertuiging geldt, evenals voor de uit
oefening van andere grondrechten, dat de 
taak van de overheid er niet toe beperkt 
behoeft te bliJven, zich van ongeoorloofde 
inmenging en be1nvloeding te onthouden, 
maar tevens met zich kan brengen dat de 
overheid ervoor zorgdraagt dat de uitoefe
ning van het grondrecht niet door bijzon
dere omstandigheden illusoir wordt. De 
eigen verantwoordelijkheid van de kerken 
blijft daarbij onverlet. 

De vrijheid van godsdienst en levensover
tuiging, zoals neergelegd in artikel 6 van 
de Grondwet, impliceert een zorg van de 
overheid voor de aanwezigheid van moge
lijkheden tot realisering van dit grondrecht 
in de samenleving. Deze vrijheid wordt niet 
aileen bedreigd op het moment dat de 
overheid dwingende maatregelen neemt, 
maar tevens als er sprake is van omstan
digheden d1e mensen in een positie bren
gen waarin het grondrecht voor hen geen 
reele betekenis meer heeft. Er kunnen zich 
echter omstandigheden voordoen, waarin 
overheidszorg ter bescherming van de ef
fectuering van de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging op haar plaats is. De 
overheid dient immers te voorkomen dat 
de uitoefening van een grondrecht illusoir 
wordt. 

Religie is dus meer dan een prive-zaak. 
Tot de grondslagen van ons staatsbestel 
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behoort dat mensen in religieus gefun
deerde en ge1nspireerde organisatiepatro
nen en activiteiten gestalte kunnen geven 
aan het maatschappeliJk Ieven. De staat is 
weliswaar principieel neutraal inzake reli
gie, maar de staatstaken kunnen nooit 
neutraal worden bepaald Ze ziJn - uiter
aard - mensenwerk, georganiseerd men
senwerk, en moeten dus beschikbaar zijn 
voor zingeving. Een democratische 
rechtsstaat veronderstelt dat mensen en 
hun verbanden zin hebben gegeven aan 
hun werk. Het verzekeren van de mogelijk
heden daarvoor behoort tot de taken van 
zo'n rechtsstaat, zeker wanneer hij mede 
een sociale rechtsstaat is. In die zin is er 
een relevantie van religie voor de politieke 
besluitvorming. Dit laat echter de vraag 
open of er ook een gemeenschappelijke 
zingeving in religieuze zin aan het functio
neren van onze staat ten grondslag ligt. 
Een staatsgodsdienst kan dat - sinds de 
scheiding van kerk en staat en de erken
ning van de gelijkheid van genootschap
pen voor de wet- niet ziJn. De veranderde 
religiositeit in onze samenleving laat ook 
overigens geen door kerkelijk gezag ver
zekerd consistent beeld zien. Kan een 'ci
vil religion' daarin wei voorzien? lk kom 
hiermee tot aan het kern punt van mijn in Iei
ding. 

Plaats van de overheid 
Het thema van de bijdrage van Ter Borg is 
de civil religion, de publieke religie van de 
Nederlandse samenleving. Hij zegt van dit 
'min of meer samenhangend geheel van 
grondwaarden' dat deze als het ware de 
sociale orde van onze samenleving defi
nieren. Ze lijken dan ook op wat men in de 
taalfilosofie 'constituerende regels' noemt. 
lk heb in ander verband, namelijk in een 
methodologische verhandeling over de 
staatswetenschap, het constitutionele 
recht omschreven als de constituerende 
regels van ons rechtsstelsel.' Het constitu
tionele recht geeft immers aan welk ande
re rechtsnormen - bijvoorbeeld op straf
rechtelijk of arbeidsrechtelijk terrein -gel-
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den. De vele junsten in verlegenheid bren
gende vraag, waarop dan de gelding van 
het constitutionele recht zelf berust, kan 
miJns inziens aileen worden beantwoord 
door te kijken naar de door dit constitutio
nele recht gedefinieerde rechtsorde als 
zodanig: 'een rechtsorde bestaat indien er 
een effectieve ordening van het maat
schappelijk Ieven is die- bij wiJze van een 
fundamentele consensus - door de ge
meenschap en door degenen die in de or
dening beslissend optreden, als rechtsor
de wordt begrepen', dus stilzwiJQend als 
zodanig wordt aanvaard. Die stilzwijgen
de consensus wordt dus als het ware de 
hor1zon van het in onze rechtsorde gelden
de recht. 

Ter Borg- die van een 'waardenconsen
sus' spreektb- maakt duideliJk dat die fun
damentele, de ordening van onze samen
leving constituerende waarden inzet vor
men van een - in zekere zin - religieus te 
noemen overtuiging. De aanvaarding van 
onze rechtsorde is - althans ten dele - in
zet van een stilzwijgend voltrokken collec
tieve geloofsbelijdenis in de civil religion. 
De relevantie van de civil religion voor het 
bestaan van onze rechtsorde komt ook tot 
uiting waar hiJ aangeeft wat de maatge
vende grondwaarden van de Nederlandse 
samenleving zijn: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, drie grondbegrippen van 
het constitutionele denken van de Franse 
Revolutie. Belangrijker echter nog zijn de 
voorbeelden dieTer Borg geeft van de my
then en figuren die uitdrukking geven aan 
deze - in de hier gehanteerde betekenis 
religieuze - aanvaarding van 'grondwaar
den' verzet tegen onderdrukking van fun-

4 EM H. H~rsch Ballin. De wetenschap van het constltu
tionele recht. Een kle111e methodolog1e, pp 69 e.v 1n: 
Ob}(xt en methode van de staatsrechtswetenschap 
(Staatsrechtconferentte 1982). N11megcn 1982. pp 64-
95 

5 E M.H. Hirsch Ballin. Object en methode van de weten
schap van het staatsrecht en het besruursrecht. p 93. 
1n· 0 W M Kamstra F B.M Kunneman en C W Ma11s 
(red). Nederlandse Rechtswetenschap, Tussen dis
tantie en betrokkenheid paradtgma s in de twmttgste 
eeuw. Zwolle 1988. pp 81-99 

6.A.w.p 170 

Ch11sten Democratische Vcrkenn1ngen 5/91 

Docun 

dam1 
zing 
schri 
goec 
was' 
Ter E 
gere 

c 
rE 
v 

daa~ 
se N 
ten ti 
tie !1 
OnzE 
vrijbl 
de rii 
mate 
derla 
tiek c 
oorlo 
tigen 
was 
prerr 
toch 
(iden 
de, v 
vii rE 
gen 
een 1 
dig c 

Hi1 
!USSE 

gion 
vervL 
iets t 

Chr1stE 



Documentat1e 

damentele vrijheden, vastbesloten afwij
zing van rassendiscriminatie, opheffen van 
schrille ongelijkheden in verdeling van 
goederen. Een punt dat miJ daarbij opviel 
was dat de gestalten en daden die- aldus 
Ter Borg - als het ware religieus worden 
gerespecteerd zo ver afstaan van de aile-

De Nederlandse civil 
religion heeft een te 
vrijblijvend karakter 

daagse levenssttuatie van de hedendaag
se Nederlander verzet tegen de bezetter 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ac
tie tegen de Zuidafrikaanse apartheid. 
Onze civil religion heeft goeddeels een 
vriJbliJvend karakter; het deelnemen aan 
de riten ter bevestiging ervan kan in hoge 
mate gratuit geschieden. Van tal van Ne
derlanders kwam de hardste openlijke kri
t;ek op ·de Duitsers' na de Tweede Wereld
oorlog. De inzet voor de minst draagkrach
ttgen via een stelsel van sociale zekerheid 
was het grootste zolang men groeiende 
premiedruk dank zij stijgende nettolonen 
toch slechts marginaal ervoer. 'Heiden' 
(identificatiefiguren) in de strijd tegen frau
de, vandalisme of hardrijden kent onze ci
vil religion niet; eerder nog gaan sommi
gen prat op het slaan van een slaatje uit 
een reisbagageverzekering of het behen
dig ontlopen van een snelheidscontrole. 

Hier manifesteert zich een pijnlijke kloof 
tussen onze gemeenschappelijke civil reli
gion en de in en voor onze samenleving te 
vervullen gemeenschapstaken. Het zal wei 
iets te maken hebben met de ook door Ter 
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Borg ter sprake gebrachte nadruk op 'zelf
ontplooiing' dat wij eerder in termen van 
burgerrechten en aanspraken, dan in ter
men van burgerplichten weten te denken. 
De overheid aileen kan dit niet oplossen. 
De erosie van het godsdienstig-levensbe
schouweliJk gerichte maatschappelijke 
middenveld vormt, zoals ik aan het begin 
van mijn inleiding zei, een belangrtJke oor
zaak voor het val len van een gat in sociaal
cultureel draagvlak bij de rechtshandha
ving. In het beleidsplan 'Recht in bewe
ging' ben ik daar uitgebreid op ingegaan. 
Geconstateerd moet worden dat onze pu
blic religion de lege plaats van de in onze 
samenleving naar de zijlijn gedrongen 
echte religie niet heeft kunnen opvullen. 
Oil geld! niet aileen in godsdienstige, maar 
ook in maatschappelijke zin. 

Herorientatie 
Welke consequenties heeft dit nu voor de 
politieke besluitvorming? Moet zij haar 
hoop stellen op een ontwikkeling van de 
civil religion in een minder vrijblijvende zin, 
of op een opbloei van eigenlijke religiosi
teit? Met de aantekening dat bevordering 
van het laatste geen staatstaak kan zijn, 
zou ik willen opmerken dat het een het an
der niet uitsluit. 

In een samenleving waarvan de grond
waarden voor de dagelijkse levenspraktijk 
een nogal vrijblijvend karakter hebben en 
die zoveel gemakkelijker aanspraken dan 
verplichtingen erkent, zijn verschijnselen 
van desintegratie zoals een hoog niveau 
van criminaliteit en veel ziekteverzuim 
moeiliJk te vermijden. Hier tegenin te gaan 
is een van de taken die niet aileen op poli
tici rust, maar ook op degenen wier spre
ken en handelen invloed heeft op de over
tuigingen, op de religie in onze samenle
ving. Daarom is het zorgelijk dat de ver
houding tussen dragers van publiek 
gezag en dragers van kerkelijk gezag --in 
het verleden vaak onwenselijk hecht -
thans vaak zo afstandelijk is geworden dat 
men eerder van wederzijdse desinteresse 
moet spreken. Men kan het betreuren dat 
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de civil religion van onze samenleving zo 
weinig transcendente gertchtheid kent, en 
tegelijkertijd mensen zo weinig aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid als Neder
landse staatsburgers, hier en nu. lk heb de 
vraag Iaten rusten of het een los staat van 
het ander. Vaststaat dat de kerken nog 
een missie te vervullen hebben wanneer ziJ 
bereid zijn, bij te dragen aan de groei van 
een civil religion die hun ideaalbeelden nu 
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eens niet aan de Derde Wereld, noch aan 
een opstandige schiJnwereld ontleent, en 
evenmin een vergane wereld wil restaure
ren. Anders gezegd is er ruimte voor bur
gerzin, ook christelijke burgerztn. 
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