
Per~scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Kerk en staat 

Wij Ieven in een land waarin kerk en staat 
gescheiden zijn. Tegelijk constateren wij 
dat ziJ voortdurend met elkaar in aanraking 
komen met een eigen mening over wat 
dient te worden gedaan inzake bewape
ning, asielzoekers, armoede en milieu ko
men de kerken welbewust op het terrein 
van de politiek, terwijl de bekostiging van 
theologische faculteiten, van geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht, de zieken
huizen, enzovoorts en de inrichting van de 
bevolkingsadministratie het parlement tot 
beslissingen nopen over kerkelijke zaken. 
Binnen het CDA en binnen de kerken Ieven 
bovendien verschillende opvattingen over 
de verhouding tussen kerk en staat. Zo 
simpel ligt het met die scheiding dus niet. 
Of is het zo dat de omgangsregeling na de 
scheiding nog de meeste problemen 
voortbrengt? 

Van theocratie naar christen-democra
tie 
Na een korte theocratische beginfase 
heeft de verhouding tussen kerk en staat 
zich in de geschiedenis meestal bewogen 
tussen klerikalisme en cesaropapisme. In 
een theocratie heeft God het onmiddellijke 
gezag, zoals in Israel v66r de koningen. 
Gedurende vele eeuwen daarna bekleed
den zowel in Israel (vanaf Saul) als in Euro
pa (sinds Constantijn) vorst en hogepries
ter/paus onderscheiden ambten binnen 
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een godsdienstig homogene en staatkun
dig ongedifferentieerde samenleving. Van 
'kerk' en vooral van 'staat' (met een eigen 
raison d'etat) kon men toen niet spreken. 
De machtsbalans tussen beide ambten 
kon in de praktijk varieren: klerikalisme 
was een situatie waarin de geestelijkheid 
meer macht had dan haar toekwam, van 
cesaropapisme sprak men als wereldlijke 
overheden de organisatie en de grenzen 
van de godsdienstigheid bepaalden. 

Oat was de situatie toen de lerse monnik 
Willibrord in 690 naar ons land overstak. 
Willibrord werd in 695 te Rome tot bis
schop gewiJd en zijn werk in Holland werd 
begunstigd door de Frankische hofmeiers 
PepiJn en Karel Martel, die ook in 732 in de 
slag bij Poitiers West Europa beveiligde te
gen de oprukkende islamitische legers. Na 
verloop van tijd ging omgekeerd ook de 
geestelijkheid zich bemoeien met het over
heidsgezag. Bijvoorbeeld de bisschoppen 
van Utrecht bestuurden een uitgebreid ter
ritoir, waarover eerst in 1528 weer een we
reldlijk heerser, Karel V, het gezag kreeg. 
Deze wisselwerking kon betrekkelijk ge
makkelijk plaatsvinden in de Middeleeuw
se ongedeelde res publica christiana. 

De Reformatie leidde er mede toe dat de 
burgerlijke overheden hun eigen soeve
reiniteit bevestigden en zich ook formeel 
op het hand haven van de staat gingen toe
leggen in plaats van op het -conform de 
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hen in de Middeleeuwen vooral door de 
geestelijkheid toegedachte rol - met de 
middelen van de wereldlijke overheid 
handhaven van een van de nu verschillen
de godsdiensten. Onder druk van de cal
vinisten bleef in de Republiek de hervorm
de religie formeel nog de publieke gods
dienst, materieel knepen de overheden 
een oogJe dicht. De bemoeienis met de 
·ware' godsdienst lag hen niet meer. Wil
lem de Zwijger zag in het handhaven van 
godsdienstvrijheid als een van de eersten 
een positieve staatstaak. Terecht schilder
de Steenkamp hem in 1980 af als een 
voorvader van de christen-democratie. 

De staat ontwikkelde zijn nieuwe relatie 
met de godsdienst(en) steeds verder. Tij
dens de Franse overheersing werden 
rooms-katholieken en joden benoembaar 
1n publieke ambten. Onder koning Willem I 
had een terugval in het cesaropapisme 
plaats, maar in 1848 kwam de grondwette
lijke scheiding van kerk en staat tot stand. 
De formele en materiele banden die nadien 
nog bleven bestaan tussen de Hervormde 
Kerk en de Nederlandse staat, zijn allengs 
verdwenen en vervangen door rechtsstate
lijke verhoudingen tussen kerk en staat van 
overwegend het christen-democratische 
type. Oat betekent dat 'de kerken in ons 
land veel meer religieuze gemeen
schappen werden, waarin pastoraat, litur
gte, sacramenten en voorts caritas en dia
conte in afgeslankte vorm centraal staan.·· 

Geen valse hero"iek 
Nog sterker drukte prof. dr. J. van Pullen 
het uit tijdens de ter gelegenheid van het 
Willibrord-jaar gehouden conferentie van 
de Raad van Kerken 'De kerk heeft van de 
overheid niets bijzonders meer te ver
wachten- en dat is maar goed ook. Met de 
formele en materiele scheiding van kerk en 
staat is een einde gekomen aan wat H.J. 
Heering als 'de zondeval van het christen
dom' heeft aangeduid In zekere zin is de 
situatie weer als die van de eerste chris
ten-gemeenten. De kerken zijn weer terug 
biJ af, aldus Van Putten en hij juicht dat 
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toe: 'Het haalt de kerken weg uit sferen 
waarin andere machtsbases gelden dan 
het geloof aileen en waarin compromissen 
dienen te worden gesloten. De kerken lij
ken wat dat betreft weer meer op Hem van 
wie zij zich als het geestelijk lichaam be
schouwen, Jezus Christus. In de kerkelijke 
verkondiging ontstaat daardoor weer meer 
ruimte voor het profetisch getuigenis, dat 
zo kenmerkend was voor Jezus' optreden 
op aarde.' 

De kerk van nu is in een 
heel andere positie dan de 
eerste christen-gemeenten. 

De scheiding tussen kerk en staat, zoals 
die in ons land is voltrokken, is inderdaad 
een goede zaak. Maar dat wil niet zeggen 
dat de kerk weer terug is in de omstandig
heden van de eerste christen-gemeenten. 
Oat is een te rooskleurige voorstelling van 
zaken. Allereerst betekent de grondwette
lijke godsdienstvrijheid een imposant ver
schil met de omstandigheden uit de eerste 
eeuw. De eerste christenen werden voor 
de Ieeuwen geworpen omdat zij de keizer 
niet als goddelijk wilden erkennen. Ten 
tweede heeft de Nederlandse regering er
kend dat zij deze vriJheid niet aileen for
meel (als klassiek vrijheidsrecht), maar 
ook materieel (als sociaal grondrecht) be
schermt. De Wet Premie Kerkenbouw 
( 1957) en de subsidieregeling gebeds
ruimten ( 1982) zijn er blijken van dat de 

1 F H M. van Spaendonck, Chnsten Democratische Ver
kenningen 7/8 (1987). 296 
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overheid bijspringt als kerkgenootschap
pen zelf niet in staat zijn de investering in 
gebouwen te dragen. Ten derde bekostigt 
en beschermt de overheid een plurale cul
tuurbeleving in het onderwijs, in de media, 
in de gezondheidszorg, in de volkshuis
vesting, etc. waardoor het Evangelie kan
sen krijgt door te werken in de maatschap
pij. Ten vierde erkent de overheid in ons 
land dat zij een schild voor de zwakke be
hoort te zijn; over dit christen-democrati
sche principe bestaat geen verschil van 
mening, slechts over de uitwerking vindt 
het politieke debat plaats. 

De positie van de geloofsverkondiging 
in de sociale rechtsstaat kan dus niet wor
den vergeleken met de positie van de eer
ste christen-gemeenten in de catacomben 
van Rome. Er is geen sprake van een 'te
rug naar af', maar van een verdere ontwik
keling, waarin de kerk inderdaad de door 
Van Spaendonck geschetste functies ver
vult. Zij kan deze kerkelijke kernfuncties 
vervullen dankzij de juridische, sociale en 
financiele voorwaarden die de politiek ge
schapen heeft. Oeze publieke voorwaar
den voor de doorwerking van het Evange
lie in de samenleving zijn overwegend als 
christen-democratisch te typeren op veel 
van de vier zojuist genoemde gebieden 
nemen liberalen en tegenwoordig ook de 
sociaal-democraten een ander en minder 
beschermend standpunt in. Van Spaen
donck zei daarvan: 'De scheiding van kerk 
en staat wordt vooral door niet-kerkelijke 
politici als een Maria-dogma gekoesterd.' 
Zij tonen zich daarin ware erfgenamen van 
de Franse Revolutie. Het maakt dus nogal 
wat uit vanuit welk politiek standpunt de 
scheiding van kerk en staat wordt bezien. 

Ten principale is het vanuit christen-de
mocratische optiek ook denkbaar dat de 
kerk meerdere functies in een samenle
ving vervult, ook politieke. Oat zal vooral 
plaatsvinden als christenen niet in staat 
zijn om deze functies als christen vanuit 
hun maatschappelijke verantwoordelijk
heid te vervullen. Wij zien dat bij de om
wentelingen in de Filippijnen en in Polen. 
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In onze democratie en gezien de publieke 
voorwaarden die in ons land geschapen 
zijn voor de godsdienstbeleving kan de 
kerk echter haar voile aandacht richten op 
haar kernfuncties. Oat geldt ook het zoge
naamde profetisch getuigenis: in een de
mocratie, waarin partijen op christelijke 
grondslag fungeren is wei behoefte aan 
gesprek tussen kerken en politieke partijen 
-en dat vindt ook regelmatig plaats- maar 
niet aan een eenzijdige kerkelijke kritiek 
vanuit een zogenaamd zuivere, compro
misloze positie. Oaarvoor is ook de kerk 
toch te zeer een menselijke organisatie, 
dus net zo min vrij van de zonde als welke 
andere menselijke organisatie op christelij
ke grondslag dan ook. De bezinning op 
een 'compromisloze' doorwerking van het 
Evangelie in de politiek is trouwens in het 
COA ingebouwd in de vorm van een au
tonoom Wetenschappelijk lnstituut. En de 
Nederlandse regering is de Romeinse kei
zer niet, jegens wiens bestuurstaak, ont
daan van goddelijke pretenties, Jezus zich 
overigens nooit gekeerd heeft. 

Meer dan prive-zaak 
Oat wil niet zeggen dater geen bedreigin
gen bestaan voor de positie van de kerk. 
Er bestaat bij sociaal-democraten en libe
ralen een zekere tendens om de gods
dienstvrijheid te beperken tot de eredienst 
en de prive-sfeer, waar de staat geen be
moeienis mee mag hebben. Marxistisch
leninistisch geregeerde staten, waar gods
dienstvrijheid wordt erkend, vatten deze 
vrijheid vaak aldus op. Onderwijs, zieken
en armenzorg en andere maatschappelij
ke activiteiten vallen er dan buiten. Verwij
zingen van overheidsdienaren naar God 
worden niet getolereerd. En de kerk moet 
zijn eigen financiele boontjes maar zien te 
doppen. Die tendens bestaat ook in Ne
derland. PA van Gennip noemde dit tref
fend een soort cesaropapisme gebaseerd 
op secularistische vooronderstellingen 2 

2. PA van Gennip. 'Democratie van alternatief tot regi
me', Christen Oemocratische Verkenningen 12/85, 579. 
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HiJ wees onder meer op de veralgemeni
serende werking van subsidievoorwaar
den Htrsch Balltn noemde in dit verband 
de problemen met betrekking tot een wet 
geltjke behandeling. Een treffend voor
beeld was ook het parlementaire debat 
over de subsidtering van gebedsruimten, 
wolke door PvdA en VVO met een beroep 
op de schetdtng van kerk en staat werd af
gewezen. 

Zo een beperkte opvatting van de gods
dtenstvriJhetd is niet aanvaardbaar. Wie 
het belijden van een godsdienst reduceert 
tot een functie in het menseltJk bestaan te 
mtdden van andere functies, doet tekort 
aan het karakter van de godsdienstige 
ovcrtuiging Oeze overtutging geeft juist 
uttdrukking aan de eenheid en integriteit 
van het menseliJk bestaan. Scheiding van 
kerk en staat kan dus niet betekenen dat 
de staat de maatschappelijke betekenis 
van de godsdienst miskent. Evenmin valt 
or een verpltchting van de staat uit af te lei
den om zich totaal afzijdig te houden van 
de godsdienstbeleving 1n kerkelijk ver
band. 

Het begtnsel van de schetdtng van kerk 
en staat IS in ons staatsrecht een aspect 
van godsdienstvrijhetd (Grondwet, artikel 
6) en van het geltjkheidsbeginsel (Grand
wet. artikel 1) Het eerste betekent dat de 
staat geen zeggenschapsrechten toeko
rnen 1n kerkelijke zaken. Uit het tweede vall 
met name af te lei den dat geen enkel kerk
gcnootschap bijzondere privileges van de 
staat mag verkriJgen in vergelijking tot an
dere Van belang ziJn voorts het recht op 
vcrenigtng (Grondwet, arltkel 8) en de on
derwtJSVrtJheid (Grondwet, artikel 23) Het 
vordrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en het internationaal verdrag 
tnzake de burgerrechten en de politieke 
rechten zeggen zelfs met zoveel woorden 
dat godsdtenstvrtJheid ook het onderwij
zen van de godsdienst en de praktische 
tocpasstng. inclusief het onderhouden van 
de geboden en verboden van de gods
dtcnst. omvat. Er zijn dus geen staatsrech
tei1Jke beletselen om. mils met inachtne-

ming van het principe van godsdienstige 
en levensbeschouwelijke neutraliteit, een 
beleid te voeren dat voorwaarden schept 
voor de godsdienstbeleving. 

Er zijn geen 
staatsrechtelijke beletselen 
voor een beleid dat 
voorwaarden schept voor 
godsdienstbeleving. 

Het CDA-verkiezingsprogram 'Verant
woord voortbouwen' doet daarin een dui
delijke keuze 'De vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging is een der grond
rechten van burgers en hun organisaties. 
In de huidige pluriforme samenleving moet 
de overheid deze vrijheid respecteren en 
waarborgen, zodat deze vrijheid niet illu
soir wordt.' (artikel V.104) Het program 
specificeert deze opvatting nog nader 
voor de godsdienstbeleving in bijzondere 
omstandigheden, waarin deze vrijheid be
perk! wordt (artikel 1 0.4.1) en het wil wette
lijke regelingen voor de geestelijke verzor
ging in rijksinrichtingen (defensie, justitie, 
jeugdhulpverlening) en ook voor zieken-, 
verpleeg- en verzorgingstehuizen I Geen 
christen-democraat die aan dit program 
gebonden is, kan het standpunt innemen 
dat de overheid geen materiele voorwaar
den hoeft te schapen voor de godsdienst
beleving. Men kan erover twisten of daar
toe feitelijk aanleiding bestaat, maar het 
principe kan niet worden betwist. Toch is 
dat wei gebeurd, zelfs recent nog in een 
gesprek tussen het COA en vertegenwoor
digers van de Rooms-Katholieke Kerk. Het 
is beter daarover geen misverstand te Ia
ten bestaan, wat ook de particuliere opvat-
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tingen van betrokken CDA-vertegenwoor
digers mogen zijn 

De theologische faculteiten 
Kunnen wij over het algemeen conclude
ren dat de aanrakingspunten tussen kerk 
en staat een kwestie zijn van het vinden 
van de juiste omgangsvorm, een bijzonder 
probleem doet zich nog actueel voor bij 
het wetenschappelijk theologisch onder
wijs en onderzoek. De aanleiding daartoe 
vormde het rapport van de door de minis
ter van Onderwijs ingestelde Verkennings
commissie Godgeleerdheid Elders in dit 
tijdschrift wordt daarover uitvoerig ge
schreven. Hier gaat het met name om de 
vraag welk stand punt het CDA zou kunnen 
innemen gezien de zojuist beschreven 
christen-democratische opvattingen inza
ke de verhouding van kerk en staat. 

Een v66rvraag, die weinig behandeld 
wordt, is: waar haalt de minister de be
voegdheid vandaan om zich een oordeel 
te vormen over de kwaliteit van het theolo
gisch onderwijs en onderzoek, verder
gaand dan eisen van deugdelijkheid? Be
tekent de scheiding van kerk en staat niet 
dat de overheid geen zeggenschap kan 
hebben over de kwaliteit van de theologie
beoefening? Zeker de aanhangers van de 
totale scheiding van kerk en staat zouden 
daar hun vraagtekens bij kunnen zetten. 
Consequent zouden zij zelfs afschaffing 
van de theologische faculteiten aan de 
rijksuniversiteiten moeten bepleiten, als
mede het staken van de bekostiging daar
van aan de bijzondere universiteiten; in het 
bijzonder de ambtsopleidingen lopen dit 
risico. De financiering zou dan net als bij 
de hoogleraren van de Radboudstichting 
en van de Vereniging voor Reformatori
sche Wijsbegeerte uit particuliere midde
len moeten komen. Oat dergelijke voorstel
len (nog) niet worden gehoord betekent 
waarschijnlijk dat men de kwestie nog als 
te gevoelig taxeert. Het past echter zeer 
wei in het secularistisch cesaropapisme. 

Ook in de christen-democratische op
vatting is het echter de vraag of een onder-

56 

Per1scoop Fj: 

zoek als van de commissie-Oberman wei 
past. Zelfs als men de uitkomsten naar ei
gen waarneming als tamelijk juist ervaart, 
dan moet de gehanteerde methode toch 
als een paging tot beoordeling be
schouwd worden, die nog betrekkelijk in 
de kinderschoenen staat. De op de metho
de uitgeoefende kritiek snijdt zeker hout. 
Het rapport 'Ruimte voor kwaliteit' (Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA, 1989) 
bepleit ook visitatiecommissies ter beoor
deling van de kwaliteit van het weten
schappelijk onderwijs en onderzoek in ons 
land. Links en rechts worden daarmee nu 
ervaringen opgedaan. Het debat over de 
daarbij gehanteerde criteria is nog niet uit
gekristalliseerd. Oat de minister van On
derwijs op een dergelijk rapport zo ver 
gaande conclusies baseerde, moet dan 
ook vooral als een breekijzer-methode 
worden uitgelegd op een gebied waar het 
zijn departement eigenlijk aan bevoegd
heid ontbreekt. De universiteitsbesturen 
zelf hebben de minister daartoe overigens 
wei geprikkeld door weinig te doen met de 
door Van Peursen al in een eerder verken
ningsrapport gedane aanbevelingen. 

Men kan zich afvragen wat er in zulke 
omstandigheden moet gebeuren. Het rap
port van het Wetenschappelijk lnstituut lijkt 
ernaar te tenderen dat de overheid finan
ciele consequenties mag verbinden aan 
de conclusies van visitatierapporten als de 
universiteitsbesturen daarin duidelijk nala
tig blijven. Het is echter de vraag of dat ef
fect kan hebben. Verdeling van geldstro
men binnen het universiteitsbudget be
hoort immers tot de verantwoordelijkheid 
van het universiteitsbestuur: nu al wordt 
soms meer geld gestoken in de theologi
sche faculteit dan conform de studenten
aantallen billijk zou zijn. Evenzo zouden de 
kerkgenootschappen de hun toegekende 
budgetten kunnen blijven besteden aan 
dezelfde aangewezen instellingen. 

Duidelijk is hier sprake van een situatie 
waarin werkelijk vruchtbare oplossingen 
aileen in gezamenlijke verantwoordelijk
heid kunnen worden gevonden. Het pri-
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Literatuur maat ter zake hoort biJ de instellingen, dat 
1s een eis van subsidiariteit. De vraag is 
vooral hoe hen zover te krijgen zonder de 
bevoegdheid van de overheid te buiten te 
gaan Min1ster R1tzen heeft de betrokkenen 
een n1euwe kans gegeven om er zelf uit te 
komen. De meningsvorming is in Hervorm
de. Rooms-Katholieke en Gereformeerde 
kring ook duidelijk op gang gekomen. Mis
schien is een socialist op Onderwijs thans 
wei het meest geschikte middel om zelfre
gulerlng te bevorderen. 

E M.H Hirsch Ballin, 'Scherdrng van kerk en staat rn zrjn 
JUrrdische betekenrs', Verslag van de studieconferentJe 
Godsd1enstbe!evmg van minderheden, Wetenschap
pei1Jk lnstituut voor het CDA, Den Haag 1983. 
Dr. J van Putten. 'Het ernde van de zondeval of terug 
naar af. brJiage 9, conferentle Boodschap aan de 
Boodschap, Raad van Kerken, Drrebergen, november 
1989. 

C.JK 

CORRECTIE DECEMBERNUMMER 
In het artikel van WC.M Klijn, 'Goed spreken over euthanasie', in Christen Demo
craltsche Verkenningen 12/1989, pp. 501-508, ztjn in afwijking van de oorspronke
ltjke tekst enkele drukfouten geslopen. Omdat vooral de eerste storend is in ver
band met de kern van zijn betoog, volgen hier de correcties.· 
1 Op p. 508, eerste kolom, regel 2 staat over de waardigheid van de mens de zin: 

Het is geen abstract begrip, maar een concreet ZiJn dat er - zolang de mens 
leeft - niet kan ziJn'. Hier is een keer het woord 'niet' weggevallen. De zin moet 
lu1den 'Het is geen abstract begrip, maar een concreet zijn dat - zolang de 
mens leeft- niet er niet kan ziJn' of' . niet kan er-niet-zijn.' 

2 Op p. 508. tweede kolom, regel 2 moet de term 'theologisch-logisch' vervangen 
worden door 'theoretisch-logisch'. 
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