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Kerken: voorbeeld van 
een zorgzame 
samenleving? 

In de actuele d1scuss1e over een zorgzame 
samenleving is het nuttig ook stil te staan 
biJ de h1stonsche en hu1dlge positie en 
verantwoordelijkheid van de kerkgenoot
schappen Zij legden immers veelal de 
grondslag van talrijke mstellmgen van on
derWIJS en verzorging. Caritas en diaconie 
waren de kerkelijke pijlers van een veelziJ
dlg netwerk van maatschappelijke zorg. 
Monumenten van armenzorg, gast- en 
weeshuizen en scholen hennneren aan de 
grote betrokkenheid van de kerken bij de 
samenlev1ng. 

Pas 1n de twint1gste eeuw heeft de over
gang van de samenlevingszorg naar de 
overheid zich met een sneeuwbaleffect 
ontw1kkeld. Waar voorheen de kerken 
centraal stonden in zorg en onderwijs, is 
nu hun posit1e slechts marginaal gewor
den. 

Oeze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat 
de brede kerkgemeenschap zich niet of 
veel minder betrokken en verantwoorde
IIJk weet voor het maatschappelijk veld. De 
1nspiratie van naastenliefde en dienstbaar
held aan de ander was een wezenlijk deel 
van het kerk-zijn. De abstracte band van 
burger-overheid en de fiscale concretlse
nng leggen niet dezelfde betrokkenheid. 

De terugtred van de kerken zelf u1t het 
maatschappelljk zorgveld was aanvanke-

liJk een feitelijke verschuiving van taken 
naar confessionele instellingen, waardoor 
de band met de kerkelijke gemeenschap 
in belangrijke mate bewaard bleef. Ieder 
kerkgenootschap gaf en geeft op eigen 
wijze vorm, inhoud en kleur aan deze bin
ding. In de praktijk betekent dit niet enkel 
een statutai re of bestuu rlijke relatie, maar 
de religieuze dimensie speelt een rol in 
vraag en aanbod van de dienstverlening. 

Secularisatie, professionalisering, 
schaalvergroting en andere factoren van 
samenlevingsontwikkeling tastten de posi
tie van de confessionele organisatie en 
daarmee ook de band met de kerkelijke 
gemeenschap aan. Ontzuilmg betekende 
veelal het verlies aan herkenbaarheid en 
verwantschap. Het loskoppelen van 
dienstverlening van inhoudelijke, ideele 
achtergronden en msp1ratiebronnnen leidt 
wellicht tot technische kwaliteitsverbete
ring, maar ontneemt de mens sociale en 
emotionele betrokkenheid bij de dienst
verlenlng als zodan1g. De mens is de klan\ 
geworden, die zo snel mogelijk weer de 
eigen vertrouwde sociale omgeving op
zoekt. 
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Deze ontwikkeling van kerkelijke - con
fessionele - algemene zorg of dienstver
lening is globaal geschetst. Zij kan leiden 
tot de stelling dat de medeverantwoorde
lijkheid van burgers voor de samenleving 
en haar instellingen afnam naarmate de 
godsdienstige of - ruimer - ideele bin
dingen minder werden of zelfs geheel ver
dwenen. 

Positief geformuleerd: du1dei1Jkhe1d over 
de waarden en normen als uitgangspunt 
van een organ1satie schept een grotere 
persoonlijke binding en verantwoordelljk
heid. 

Dit roept de vraag op hoe kerkgenoot
schappen vandaag hun pos1tie tot de sa
menleving zien. Hoe bevorderen de ker
ken de inspirat1e tot waarden en normen 
vanuit een religieuze grondslag? 

Actuele positie 
De pos1tie van de kerkgenootschappen 1n 
de Nederlandse samenlev1ng is uiteraard 
mede bepaald door de overgang van 
Z<'rgtaken naar overheid en niet-kerke!ijke 
instellingen. De kerken werden veel meer 
religieuze gemeenschappen. waarin pas
toraat, liturgie en sacramenten en voorts 
caritas en diaconie in afgeslankte vorm 
centraal staan. 

In feite vormen de kerkgenootschappen 
het spiegelbeeld van de normale non-pro
fit-organisatie. De zoete en wrange vruch
ten van de verzorg1ngsstaat zijn hen ont
houden. De verklaring daarvoor vormt het 
beg rip 'scheiding van kerk en staat'. dat 
tot op de oag van heden vooral door niet
kerkelijke politici als een Maria-dogma 
wordt gekoesterd. 

Voor de overheid mag en kan aileen 
relevant ziJn dat ziJ de vrijheid van gods
dienst waarborgt en zich onthoudt van 
1nmenging in aangelegenheden van 
godsdienst en kerken in hun 1nhoudelijke 
eigensoortigheid. Oat kan naar mijn me
ning de enige actuele staatsrechtelljke en 
staatkundige betekenis van 'scheiding 
van kerk en staat' zijn Toetssteen is de 
eigensoortigheid, die gebaseerd 1s op de 
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godsd1enstige overtu1ging en waarop de 
kerk en haar leden een beroep doen 

Niet een overbezorgde overhe1d of 
volksvertegenwoordiger mag het schel
dingsbegnp als argument aanvoeren, ze
ker niet wanneer een kerkgenootschap 
zelf geen beroep doet vanwege gevaar 
voor ziJn eigensoortigheld 

Het blijft echter een feit dat het historisch 
begnJpelijke ·schelding van kerk en staat' 
al vele jaren de leg1t1menng vormt voor de 
uitzonderlijke behandel1ng van kerkge
nootschappen. Vanwege een mogelljke 
bedreiging van kerkeliJke vrijheld ont
houdt de overheid als zodanig steun. An 
derzijds weerhoudt het sche1dingsbegrip 
de overhe1d n1et, de kerken vele verpl1ch 
tlngen op te leggen, die ook van toepas 
sing ZIJn op andere non-profit-organisa
ties. 

De vraag riJSt dan wei of daardoor 
scheiding van kerk en siaat' geen ongeiij

ke behandeling wordt, wanneer dit begnp 
slechts wordt toegepast als alibi voor 
staatsonthoud1ng in de rechten-sfeer. De 
plichten-sfeer blijkt echter 1n de praktijk 
voor kerken en haar leden een reele be
perking van mogeiiJkheden te ZIJn. 

Eigen bijdrage 
De ongelijke behandel1ng van kerkge
nootschappen door een gedateerde en 
JUrldisch aanvechtbare v1sie op de relatle 
van overhe1d en kerken heeft evenwel ook 

De visie op de scheiding 
van kerk en staat is 
gedateerd en ju ridisch 
aanvechtbaar. 
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posttieve aspecten. De staatsonthouding 
heeft ertoe gele1d dat de eigen verant
woordeiiJkheid van de kerkeiiJke gemeen
schappen op welhaast un1eke WiJze zorgt 
voor het voortbestaan. 

Op geen enkel ander maatschappeltjk 
geb1ed dragen de burgers nagenoeg ge
heel zelf de lasten van hun organisatie. 
Geen contribut1eplicht, maar vr1jwill1ge biJ
dragen maken de exploitatie van de ker
keiiJke organisatie en de vele taken moge
ltJk. Met de bijdragen voor m1ssie en zen
ding ts de 'e1gen biJdrage' Jaarlijks ru1m 
een miiJard gulden. 

Een gelijke behandel~ng en toepassing 
van het prolljtbeginsel en eigen biJdrage
systeem zouden voor menig minister en 
kerkbestuurder vele zorgen wegnemen. 
lmmers een voorzichtige toepassing op 
andere non-profit-organ1sat1es zou ook 
daar e1gen verantwoordelljkheid bevorde
ren en vanzelfsprekend bij de overheid 
f1nanc1ele ru1mte scheppen. 

Utteraard zou deze ru1mte mede kun
nen d1enen de kerkgenootschappen recht 
te doen door op bepaalde concrete terrel
nen de allang gevraagde steun te geven. 
waar de kerken werkeiiJk n1et over moge
IIJkheden beschikken. HierbiJ wordt ge
dacht aan de meer-kosten van de explolta
lie van kerkelijke monumenten en vormen 
van categoraal pastoraat. Ook dan mogen 
eigen verantwoordelijkheid en e1gen biJ
drage randvoorwaarde zijn. 

Kerken als voorbeeld? 
Het 1s een onbetwist gegeven dat naarma
te duidelijkhe1d (en zekerheid) over ge
loofswaarheden grater is 1n een kerkge
nootschap. ook de betrokkenheid van 
kerkleden toeneemt in actieve deelname 
en 1n biJdragen. 

Het omgekeerde beeld treft men aan tn 
grote volkskerken, die als zodanig minder 

. eenheid van opvatt1ng vertonen en m1nder 
parttctpatte 1n 1nhoudel1jke en financiele zin 
kennen. Dit gaat overigens weer niet op 
voor bepaalde aclieve stromingen, die 
door hun duidelljkheid weer sterkere bin-
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d1ng scheppen. 
N1et aileen de duidelijkheid over de 

waarden en normen, maar ook de nabiJ
heid van organisatie en d1enstverlening 
bevorderen betrokkenheid en verant
woordeiiJkheid. Kerkleden staan voor hun 
lokale kerk, vechten voor het behoud van 
hun kerkgebouw. 

Vooral het reformatorische kerktype 
maakt duideiiJk dat de lokale kerk een 
goed voorbeeld van decentralisatie en de
mocratisenng kan zijn. De lokale kerkle
den weten zich verantwoordeiiJk en aan
spreekbaar voor hun e1gen kerk. Als kant
tekening van kathol1eke huize is de vraag 
te stellen of de regelgeving niet van boven
lokaal n1veau dient te zijn. Rechtszeker
heid en geiiJke behandeling, maar ook de 
kwaliteit van regelgev1ng en kostenover
weglngen leiden mijns inziens tot een 
voorkeur voor een algemene kaderrege
ling, waarb1j lokaal ruime uitvoerende be
leidskeuzen mogeiiJk moeten zijn. 

Ook dit kan een voorbeeld voor de over
heid ziJn, die in een doorgeslagen decen
tralisatie de werkgelegenheid voor JUristen 
drastisch lijkt te verruimen. Een interessant 
voorbeeld is de herz1ene Wet op de be
Jaardenoorden, waar twaalf prov~ncies, 
v1er grote steden en het Ministerie van 
W.V.C teder hun eigen kwaliteits- en sub
sidleregelingen opstellen. Een biJzondere 
vorm van centrale dereguleringl 

De religieuze dimensie in een zorgza
me samenleving 
N1et aileen als geestelijke verzorging, 
maar ook als insp1ratiebron voor waarden 
en normen verdient de religieuze dimen
sie haar eigen plaats en functie in maat
schappeltJke organisaties en dlenstverle
ning. Die relig1euze d1mens1e is een gelijk
waardige funclie, die aileen ge1ntegreerd 
1n het totaal van fu ncties nuttig en vrucht
baar is . 

In die zin kan confessional1te1t een 
e1gentijdse, zinvolle betekenis hebben en 
bijdragen tot inhoudelijke fundering van 
zorg en dienstverlening, d1e n1et aileen 
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oog heeft voor eigen kwaltteit maar ook 
dienstbaar is aan de mens. 

Helaas bltjkt n1et enkel histonsch anti
confessionalisme of verzuilingsvrees de 
erkenntng van godsdienst of levensover
tuigtng als een ge1ntegreerd functioneren
de bron van waarden en normen te blok
keren. Velen beschouwen religie vooral 
als een individuele motivering en insptra
tie. Ook de eigen CDA-geschriften zijn 
terughoudend in de concretisenng van de 
e1gen functie van de religieuze dimensie. 

Hoezeer geloof en godsdienst van een 
andere orde en tnhoud zijn, het blijft een 
feit dat hun betekenis en functioneren 
door en voor mensen moet geschieden in 
concrete verhoudingen. Dit verlangt over
leg en communicatie. De vanzelfspre-
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kendheid van deelname en presentie van 
allerlei maatschappelijke organisaties in 
volksvertegenwoordiging, polttieke partij
en en hun programma's blijkt n1et te gel
den voor de kerkgenootschappen. Kerke
liJk amateunsme of profitisme kan daar
voor n1et het excuus ziJn 

Een zorgzame samenleving is niet enkel 
de zorg van boeren en mtddenstand, van 
werknemers en werkgevers, van onder
wijs en cultuur, maar ook van kerkgenoot
schappen. 

Chr~sten Dernocratrsche Verkenrlrrlgen 7;8!87 

Zo 

l 
r 
c 

E 

t 
v 

c 


