
PERSPECTIEF 

·Uiteenlopende meningen binnen dezelfde partij: 

D66 en levenbeschouwing 
Dat Nederland een seculariserende samenleving heeft, betekent geenszins dat levens
beschouwing volledig tot de marges van de samenleving is teruggedrongen. Levensbe
schouwing speelt zowel een grote rol in de samenleving, als in de politiek. Niet alleen 
als onderwerp of aanleiding tot discussie, maar ook als achtergrond die de mensen van 
huis uit met zich meedragen. Vele onderwerpen die raakvlakken vertonen met levens
beschouwelijke thema's zijn de laatste tijd actueel in het nieuws geweest; denk aan de 
schandalen met pedofiele priesters, de discussie over het bijzonder onderwijs en de 
angst voor het oprukkende fundamentalisme. Annelien Bredenoord onderzocht de ver
houding tus.sen D66'ers en levensbeschouwing. 

D 66 droeg als partij bij aan de d o o r A n n e I i e n 
secularisering en individualise-
ring van de Nederlandse samenleving door het be

staande verzuilde politieke en maatschappelijke bestel te willen 
opblazen. Het is, net als een aantal andere partijen, een op levens
beschouwelijk gebied neutrale partij die de godsdienstvrijheid en 
de scheiding van kerk en staat als belangrijke uitgangspunten 
beschouwt. 
Er is weinig bekend over de levensbeschouwelijke achtergrond 
van D66, zowel voor wat betreft haar leden in het algemeen als 
voor haar politieke vertegenwoordigers in het bijzonder. Om hier 
een beter beeld van te krijgen is met een aselecte steekproef onder 
vijfhonderd leden van D66 een enquête gehouden.1 Om aan extra 
informatie te komen zijn elf D66-politici geïnterviewd.2 Het onder
zoeksdoel was het in kaart brengen van de volgende hoofdvragen: 
wat is de levensbeschouwelijke achtergrond van D66'ers? En hoe 
kijken D66'ers aan tegen levensbeschouwelijke vraagstukken?3 

Levensbeschouwelijke oriëntatie 

Uit de enquête bleek dat de respondenten wat levensbeschouwing 
betreft in drie, ongeveer even grote groepen te verdelen zijn: een 
groep die niks heeft met levensbeschouwing, een groep die in min
dere of meerdere mate wel sympathie heeft voor een levensbe
schouwelijke instantie of stroming en een groep die daadwerkelijk 
lid is van een levensbeschouwelijke instantie. De respondenten die 
geen lid zijn van een levensbeschouwelijke instantie zijn voor het 
merendeel hoogopgeleide mannen van 25 tot 65 jaar. De groep 
sympathisanten kent evenveel mannen als vrouwen. Ze bestaat 
voor 35% uit humanisten. Daarnaast zijn er hoofdzakelijk nog 
katholieken (15%), hervormden (11 %) en remonstranten (8%). De 
groep respondenten die lid is van een levensbeschouwelijke 
instantie wordt gevormd door wat oudere, wederom overwegend 
mannelijke leden. Het merendeel is katholiek (44%). Verder is 
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B r e d e n o o r d 30% hervormd, 7% gereformeerd, 5% 
remontstrants en 6% humanistisch. Alles 

bij elkaar is 32% van de respondenten lid van één van de christe
lijke kerkgenootschappen en 48% van de respondenten is christe
lijk georiënteerd. D66 kent dus kennelijk een groot aantal leden 
die zich op de een of andere manier betrokken voelen bij levens
beschouwelijke stromingen in de samenleving. Deze drie groepen 
blijken op sommige terreinen zeer uiteenlopende opvattingen te 
hebben. 

Antigodsdienstig 

Het progressieve ethische beleid van D66 wordt door religieuze 
groeperingen in politiek en samenleving wel eens bekritiseerd. 
D66 wordt soms anti-godsdienstigheid verweten als zou ze gods
dienst het liefst naar de marges van de samenleving verbannen. 
Leden die niks met levensbeschouwing hebben, zijn het hier abso
luut niet mee eens. Ze leverden fel commentaar op de stelling "D66 
snijdt issues aan die gelovigen niet willen bespreken, maar dat 
maakt D66 nog niet anti-godsdienstig". De mensen die lid zijn van 
een levensbeschouwelijke instantie vulden minder uitgesproken 
in dat ze het niet met de vraag eens waren. Sommigen menen dat 
D66 soms hautain over gelovigen spreekt en religieuze standpun
ten negeert. 

Bindend of uitsluitend 

De scheiding van kerk en staat, zoals wij die nu kennen, is het 
resultaat van een ontwikkeling van ruim twee eeuwen. Sinds de 
scheiding mocht de staat zich officieel niet meer bemoeien met 
religieuze (dus kerkelijke) aangelegenheden en de onderdanen 
dus geen geloof meer opdringen. In de praktijk duurde het nog 
vele decennia voordat er met recht van een scheiding van kerk en 
staat gesproken kon worden. Vooral de respondenten die niks heb
ben met levensbeschouwing zijn voor het merendeel niet (hele
maal) tevreden over de manier waarop momenteel kerk en staat 
(dus godsdienst en politiek) tot elkaar in verhouding staan. Vooral 
met betrekking tot het bijzonder onderwijs wensen zij een her-
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overweging van de huidige situatie. Godsdienst is in hun ogen echt 
een privé-zaak en zou daarom niet meer in de identiteit van de 
scholen naar voren moeten komen. 
De respondenten die lid zijn van een levensbeschouwelijke orga
nisatie denken hier overwegend anders over: de meerderheid van 
hen wil de huidige situatie handhaven. Zij meent dat 'het geloof' 
en haar instanties een zeer nuttige rol in de maatschappij spelen 
en dat de rol van dergelijke instanties zeker niet verminderd moet 
worden. 
Van de respondenten die lid zijn van een levensbeschouwelijke 
instantie, beschouwt 56% godsdienst als een bindende factor. 26% 
ziet beide kanten van de religieuze medaille en benadrukt zowel 
het bindende aspect (binnen de homogene groep) als het uitslui
tende en polariserende aspect (naar buiten toe). Slechts een klei
ne 3% noemt godsdienst echt gevaarlijk. De respondenten die niks 
hebben met godsdienst, laten hele andere cijfers zien. Van hen 
vindt slechts 14% godsdienst een bindende factor en 33% noemt 
godsdienst ronduit gevaarlijk. Daarnaast ziet 24% zowel bindende 
als uitsluitende aspecten. De groep sympathisanten zit tussen de 
andere groepen in. 

Politici 

De leden huldigen veelal radicalere en meer uitgesproken opvat
tingen dan de geïnterviewde politici. Ook wat de levensbeschou
welijke achtergrond betreft zijn de politici niet representatief voor 
de leden. Geen van de politici is een geregelde kerkganger en al
hoewel de meesten wel interesse hebben in religie, is meer dan de 
helft humanistisch. Alle politici zeggen geïnteresseerd te zijn in 
levensbeschouwing vanwege haar maatschappelijke belang en 
betekenis. Wel staat het merendeel er daarnaast ook argwanend 
tegenover, omdat ze zich bewust zijn van de uitsluitende elemen
ten van religie. In hun optie speelt religie slechts binnen een ho
mogene groep een verbindende rol. Daarbuiten geldt -helaas
meestal het tegendeel. 
Er wordt wisselend gedacht over de functie en de rol van levens
beschouwing: enerzijds zijn de kerken en andere levensbeschou
welijke instanties 'bondgenoten' van de overheid (in het sociale 
werk dat zij verrichten, vooral met betrekking tot de zwakkeren in 
de maatschappij), anderzijds hekelt men het paternalisme, de 
betutteling en de morele superioriteit die van dergelijke instanties 
uitgaat. Opvallend hierbij is de gemeenschappelijke weerzin tegen 
de institutie kerk. Met 'geloven', levensbeschouwing en zingeving 
in algemene zin hebben de meesten wel veel op. Alle politici zien 
in dat het tegenwoordig noodzakelijk is om vanuit politiek en over
heid goede contacten te onderhouden met levensbeschouwelijke 
instanties. Sommige zaken zijn immers moeilijk buiten de kerk of 
moskee om te regelen. Naast dat er een 'behoorlijk stevige' schei
ding van kerk en staat dient te zijn, die ook telkens bewaakt moet 
worden, kunnen er lijntjes en open kanalen tussen verschillende 
instellingen bestaan. De absoluutheid van de scheiding van kerk 
en staat wordt weliswaar door veel politici gerelativeerd (want er 
zijn immers kleine vermengingen en een radicale scheiding is 
gewoon niet altijd wenselijk), maar niet doorbroken. 

Privé-zaak 

Het merendeel van de geïnterviewde politici meent, dat de gods
dienstvrijheid te ver is opgerekt. Zij zouden belediging en ruscri
minatie met een beroep op het geloof strafbaar willen zien. De 
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anderen vinden dergelijke beledigende en discriminerende uit
spraken (en soms handelingen) weliswaar jammerlijk, maar zij ac
cepteren de consequenties die de godsdienstvrijheid soms (helaas) 
met zich meedraagt. Bovendien weet men op deze manier tenmin
ste hoe bepaalde groeperingen in de samenleving staan. De me
ningen waren over dit lastige onderwerp sterk verdeeld. Veel poli
tici waren er omtrent dit dilemma ook voor zichzelf nog niet over 
uit. Een deel van het politieke en maatschappelijke debat hierom
trent zal dan ook nog gevoerd moeten worden. 
Alle politici maken een onderscheid tussen politieke overtuiging 
en levensbeschouwing of religie. Op politiek vlak beschouwen zij 
de democratie, de grond- en mensenrechten, de gelijkwaardigheid 
van de mens en de menselijke zelfbeschikking als de hoogste 
waarden. Daarnaast kunnen ze nog een godsdienstige overtuiging 
aanhangen, maar dat staat los van hun politieke idealen. De gods
dienstige politici zien de godsdienst als een privé-zaak die niet met 
hun politieke overtuiging samenvalt. Zij willen geen vermenging 
van godsdienst en politiek. 

Discussie 

Op sommige terreinen lopen de meningen van de leden van D66 
die wellid zijn van een levensbeschouwelijke instantie en de leden 
die niks hebben met levensbeschouwing wijd uiteen. Voorbeelden 
hiervan gaan over de s"cheiding van kerk en staat, de vraag of 
godsdienst nu juist bindend of uitsluitend is en of D66 genoeg 
aandacht besteedt aan levensbeschouwing en godsdienst. Sommi
ge leden vonden het absoluut niet nodig om een discussie te voe
ren over levensbeschouwing en dat is juist wat de meer levensbe
schouwelijk ingestelde leden missen. De overwegend humanis
tisch ingestelde politici staan zeer genuanceerd en geïnteresseerd 
tegenover de problematiek. Gedurende het onderzoek merkte ik, 
zowel in gesprekken met verschillende D66'ers als ook aan reac
ties van buiten (veel mensen waren verbaasd dat D66 aandacht 
besteedde aan levensbeschouwing!), dat er belangstelling is voor 
het onderwerp. Hopelijk duurt het gesprek voort. + 

Het volledige onderzoek en de noten zijn te lezen op 
www.D66.nl. 
Wilt u meediscussiëren over dit onderwerp? Reageer dan op 
de stelling "Geloofsovertuiging mag niet van invloed zijn op 
je politieke voorkeur" op www.D66.nl. 
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