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1
Inleiding
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Nog geen twee decennia geleden was het voor velen moeilijk voorstelbaar dat 
religie in Nederland weer zo sterk in de maatschappelijke belangstelling zou 
komen te staan. De godsdienstvrijheid van de burger, de plaats van confessionele 
organisaties en de rol van de kerken waren gaandeweg uitgekristalliseerd. Al 
geruime tijd leek het erop dat de grote strijdpunten die de gemoederen daarvoor 
zo bezig hadden gehouden, bijgezet konden worden in de kleurrijke canon van 
de staatsrechtsgeschiedenis. In de praktijk van het recht deden zich af en toe wel 
vragen voor, maar doorgaans lieten de vertrouwde rechtsbeginselen zich daarop 
goed toepassen of het nu door de wetgever was, door het bestuur of de rechter.

In de loop van de jaren ‘80 en ’90 van de vorige eeuw dienden zich de eerste 
wijzigingen aan.1 Dat begon in landen om ons heen. In Frankrijk lokten plannen 
om veranderingen aan te brengen in de verhouding tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs massaal verzet uit: in Parijs en Versailles kwamen daartegen meer dan 
2 miljoen burgers op de been. In 1995 wekte een uitspraak van het Duitse 
constitutionele hof over de geoorloofdheid van een crucifix in een klaslokaal van 
een openbare school grote beroering. De uitspraak die de bestaande praktijk 
beperkte, lokte ongekend protest uit, niet alleen in Beieren waar de zaak speelde, 
maar ook ver daarbuiten. 

Ook in Nederland begon er wat te veranderen. Zo woedde in het najaar van 1994 
wekenlang een heftig debat over de toekomst van de vrije zondag.2 Was religie 
hier eerst vooral nog zijdelings aan de orde, nu is dat radicaal anders: religie is 
zelf een thema geworden. En de tot voor kort bestaande brede consensus over de 
plaats van religie in het publieke domein is inmiddels omgeslagen in intellectuele 
controverse, bestuurlijke en juridische dilemma’s en maatschappelijke emotie.3

In de sfeer van het onderwijs – altijd al een gevoelig terrein voor religieuze 
kwesties – wordt hernieuwd gestreden over de reikwijdte en grenzen van de 
onderwijsvrijheid. Mag een schoolbestuur langs confessionele lijnen blijven 
besluiten over toelating van leerlingen of moet dit zo snel mogelijk tot het 
verleden behoren? Welke loyaliteit mag een confessionele school vragen in de 
handel en wandel van leraren en medewerkers? Wat is de toekomst van het 
funderende ‘richtingenbegrip’ in het onderwijs?4 En moeten wij tegen de 
grondwettelijke gegarandeerde onderwijsvrijheid met publieke bekostiging anders 
aankijken, nu er islamitische scholen zijn?5



8  Burger tussen religie, staat en markt

Over wetsartikelen die tot voor kort uithoekjes van het recht vormden zoals de 
strafbaarstelling van smalende godslastering woedt een felle polemiek en ook de 
wetgever heeft zijn oog op deze artikelen laten vallen.6 Wanneer gaat religiekritiek 
over in strafbare belediging en discriminatie? Welke grenzen hebben gelovigen in 
dit verband zelf in acht te nemen?7 

Ook het lokaal bestuur wordt zich meer van religie bewust. Wij zien voorbeelden 
van nieuwe toenadering tot kerken en confessionele organisaties; maar wij komen 
evengoed initiatieven tegen die de bestaande afstand nog willen vergroten. Zo 
wordt door sommige gemeenten bijgedragen in de kosten van gebedsruimten of 
wordt er samengewerkt met kerken in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning.8 Het jongerenwerk in een deelgemeente van Amsterdam werd 
na een openbare aanbestedingsprocedure gegund aan de evangelische organisatie 
Youth for Christ. Maar de commotie die erover ontstond, leidde wèl tot het 
aftreden van de deelraadsvoorzitter.9 In de hoofdstad werd ook een motie 
aangenomen die zich uitsprak tegen het inhuren van activiteiten bij instellingen 
die van hun medewerkers een bepaalde levensovertuiging vragen.10 En heel 
recent: in steeds meer gemeenten raakt de coulance met zogenaamde 
‘weigerambtenaren’ op.11

Ook in de rechtspraak wordt op het hoogste niveau gestreden over zaken waar 
religie aan de orde is. Het meest saillante voorbeeld is de zogenaamde SGP-
vrouwenzaak. Mag een politieke partij op grond van haar geloofsovertuiging 
vrouwen uitsluiten van het passief kiesrecht? De Hoge Raad en de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State die in uiteenlopende procedures 
hierover moesten oordelen, kwamen tot een tegenovergesteld standpunt.12 
De plotselinge terugkeer van deze – en vergelijkbare kwesties - heeft velen 
overrompeld. Hoe komt het dat zij ineens actueel geworden zijn? Waarover gaat 
het in deze gevallen eigenlijk? En hoe moet de overheid ermee omgaan? In deze 
rede die de titel draagt: ‘Burger tussen religie, staat en markt’, ga ik op deze 
vragen in.

Allereerst ga ik na waarom de gangbare staatsrechtelijke benadering van religie 
niet meer goed in staat is de oriëntatie te bieden die wij gewend waren (2). Daarna 
plaats ik de actuele ontwikkelingen in een bredere context. Ter ondersteuning 
daarvan introduceer ik het beeld van de burger die onderhevig is aan verschillende 
‘invloedssferen’, die van religie, van de staat en van de markt. Het woord ‘burger’ 
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staat dan niet alleen voor de individuele burger. Het is ook een metafoor voor ‘de 
burgers’, dus ‘de samenleving’ (3). Met dit beeld in gedachten probeer ik de aard 
van de actuele vragen te duiden (4). Vervolgens geef ik enkele aanzetten voor de 
beantwoording ervan. Daarbij staan de begrippen differentiatie (5), samenwerking 
en betrokkenheid (6) en ‘waardeautonomie’ (7) centraal.13 Ik rond af met enkele 
conclusies (8).
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Vooronderstellingen 

op de helling
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Allereerst ga ik in op de gangbare staatsrechtelijke benadering van religie en de 
manier waarop deze zich ontwikkeld heeft. 

De laatste twee eeuwen wordt de verhouding tussen de overheid en religie 
beheerst door drie beginselen. Dat zijn de beginselen van scheiding van kerk en 
staat, van neutraliteit van de overheid ten aanzien van religie en van de vrijheid 
van godsdienst. Algemeen aanvaard is dat die laatste vrijheid niet alleen geldt voor 
individuen, maar ook voor groepen van burgers en organisaties. Dus ook voor de 
kerk. Laten wij die beginselen eens nader bezien.

Het beginsel van scheiding van kerk en staat werd in Nederland uitgeroepen in 
1796. Het markeerde het einde van de tijd dat de Nederlands Hervormde Kerk 
een bevoorrechte positie innam. Die bevoorrechte positie ging overigens gepaard 
met een actieve overheidsbemoeienis met de kerk.14 Na de erkenning ervan moest 
het beginsel van scheiding van kerk en staat nog wel handen en voeten krijgen.15 
Hoe de verhouding tussen kerk en staat er idealiter uit zou moeten zien, werd 
niet door dit beginsel gedicteerd. Duidelijk was in elk geval dat de overheid in de 
relatie tot de kerk een stap terug moest doen. Met dit proces van ontvlechting van 
kerk en staat was zo’n driekwart eeuw gemoeid. 

Een goed voorbeeld van overheidsbemoeienis vinden wij ten aanzien van 
de kerkelijke organisatie. In het begin van de 19de eeuw stelde de Koning 
kerkelijke reglementen vast. Dit gebeurde niet alleen voor de Hervormde 
Kerk, maar ook voor de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Israëlitische Kerk. 
In het begin van de jaren 1840 kwam daarin een kentering. Wel bleef er nog 
enige tijd sprake van koninklijke goedkeuring van reglementen.

Een ander voorbeeld van overheidsbemoeienis vormden de zgn. collatie-
rechten van de staat, rechten tot benoeming of voordracht van een hervormde 
predikant ingeval van een vrijgevallen plaats. Deze rechten werden in 1861 
formeel wettelijk afgeschaft.
 
De overheidsbetrokkenheid op religie kwam goed tot uiting in het bestaan 
van twee departementen van eredienst (één voor de Rooms-Katholieke Kerk 
en één voor de Hervormde Kerk en overige kerken). Deze departementen 
hielden beide in 1871 formeel op te bestaan. 
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Was de bedoeling in het begin vooral het vrij maken van de kerk van de greep van 
de overheid, gaandeweg begon dit beginsel steeds meer een functie te krijgen bij 
het op afstand zetten van de kerk.

Het gebod van neutraliteit ontzegde de overheid het recht zich met één bepaalde 
geloofsrichting te identificeren. Net als de scheiding van kerk en staat is dit 
beginsel niet expliciet in de Grondwet terug te vinden. Het ligt daarin wel impliciet 
besloten, namelijk in het huidige grondwettelijk gebod van gelijke behandeling 
en het verbod van discriminatie onder meer op grond van godsdienst en 
levensovertuiging (artikel 1 Grondwet) en de garantie van vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging (artikel 6 Grondwet). Betekende het gebod van neutraliteit 
dus dat de overheid zelf geen confessionele identiteit had, gaandeweg echter 
begon het steeds meer erop te lijken dat de overheid zelf ‘neutraal’ zou moeten 
zijn. Net als het zojuist besproken beginsel van scheiding van kerk en staat, kreeg 
ook dit beginsel een betekenis die het oorspronkelijk niet had.

De vormgeving van de vrijheid van godsdienst ontwikkelde zich ook, maar bleef 
al met al redelijk omlijnd. Het begrip ‘godsdienst’ bleef in de praktijk verder vrij 
duidelijk en verwees naar herkenbare en gemeenschappelijk gedragen opvattingen, 
rituelen en praktijken. Het idee dat godsdienst een louter persoonlijke zaak was, 
vond meer ingang. Dat maakte het makkelijker een ruime vrijheid te garanderen.
Enig verschil van inzicht over de interpretatie van die beginselen bestond er 
overigens wel. Rekkelijken zagen de beginselen al verwezenlijkt in het geldende 
recht. Preciezen vonden dat de scheiding van kerk en staat weliswaar ver gevor-
derd was, maar nog niet af was; dat ook de neutraliteit van de overheid voor 
verbetering vatbaar was; en dat de vrijheid van godsdienst die in het verleden een 
katalysator was gebleken voor de erkenning van andere rechten, nu overbodig was 
geworden. 

Het is belangrijk te beseffen dat het staatsrechtelijke denken over de ontwikkeling 
van de verhouding tussen overheid en religie daarmee een duidelijke lijn volgde. 
Die ontwikkeling werd vooral gezien als resultante van een steeds beter inzicht in 
en een betere toepassing van de zojuist genoemde beginselen op de werkelijkheid 
van alledag. Wij kunnen dit betitelen als een staatsrechtelijk vooruitgangsgeloof, 
met als culminatiepunt het heden. Waren de drie zojuist genoemde beginselen 
aanvankelijk slechts randvoorwaarden waarbinnen de verhouding tussen overheid 
en religie zich dynamisch kon ontwikkelen, langzamerhand werden zij steeds 
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meer gezien als beginselen die deze hele verhouding omvattend uitdrukten. 
 
Hierin kwamen rekkelijken en preciezen dus overeen. Het verschil tussen 
die beide posities lag in de mate waarin de ontwikkeling van ontvlechting 
nog verder doorgevoerd zou moeten worden. Waar rekkelijken op dit punt 
geen discrepantie tussen de rechtsbeginselen en de juridische werkelijkheid 
zagen, wilden preciezen nog verder gaan in de ontvlechting. Extrapolerend 
betekende dit in de visie van deze laatsten dan dat in de toekomst de schei-
ding nòg verder doorgevoerd zou moeten worden, de overheid nòg neutraler 
zou moeten zijn en dat de vrijheid van godsdienst die in hun ogen overbodig 
was, dit nòg duidelijker zou zijn. Deze laatste manier van denken zien wij 
ook nu terug in allerlei actuele discussies over de verhouding tussen overheid 
en religie.16

       
In die denklijn waarin de ontwikkeling van de verhouding tussen overheid en 
religie vooral werd gezien als resultante van een steeds beter inzicht in en betere 
toepassing van rechtsbeginselen werd echter over het hoofd gezien dat die 
gangbare interpretatie van de rechtsbeginselen in de loop van de tijd verknoopt 
was geraakt met een aantal maatschappelijke vooronderstellingen. Ik som de 
voornaamste van die vooronderstellingen op. 1) die van een sterk geseculariseerde 
samenleving waarin religie geen rol van betekenis speelt; 2) die van een scherpe 
dichotomie tussen wat publiek is en wat privé is; 3) waar religie alleen in het privé-
domein werd gedefinieerd en waarin een zogenaamd ‘neutrale’ verzorgingsstaat 
de publieke belangen behartigde. 4) Waarin vervolgens een zekere waarde-
congruentie in de samenleving en een maatschappelijk klimaat van tolerantie 
bestonden; 5) en, tot slot, waarin een grondige vertrouwdheid van de samenleving 
met de aanwezige religieuze stromingen aanwezig was. 

Daarmee waren het niet zozeer de rechtsbeginselen die de werkelijkheid modelleerden, 
maar de werkelijkheid die het mogelijk maakte de beginselen op een bepaalde manier 
te interpreteren. 

De zojuist genoemde vijf vooronderstellingen waarmee de interpretatie van die 
beginselen zo verknoopt was, doen nu nauwelijks opgeld meer. Zo is bijvoorbeeld 
het onderscheid tussen publiek en privé veel diffuser geworden en kunnen wij 
niet volhouden dat religie zich uitsluitend in het privédomein manifesteert. 
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De begrippen publiek en privé worden veelal gezien als exclusief elkaar 
uitsluitende begrippen. Daarbij wordt het maatschappelijke over het hoofd 
gezien. Bovendien miskent een dergelijk gebruik van de begrippen publiek 
en privé, dat verschijnselen zowel privédimensies als publieke dimensies 
kunnen hebben. Het huwelijk is een voorbeeld daarvan. Daarvan is ook 
sprake bij religie. 

Een goed voorbeeld van het samengaan van meerdere dimensies aan één 
verschijnsel is de op religie gebaseerde meningsuiting. Tot voor kort werd het 
uiten van religieuze overtuigingen of religieus geïnspireerde overtuigingen 
door een individu als louter privézaak gezien. De laatste jaren is duidelijker 
zichtbaar geworden dat zulke uitingen een maatschappelijke impact (kunnen) 
hebben en daarmee het louter privédomein overstijgen. Denk aan (al of niet 
vermeend) controversiële uitingen van islamitische geestelijken die invloed 
(kunnen) uitoefenen op hun volgelingen. 

Ook in positieve zin hebben individuele religieuze overtuigingen maatschap-
pelijke betekenis of kunnen zij die hebben. Een goed voorbeeld hiervan vor-
men recente studies over het zgn. ‘sociaal kapitaal’ van religies.17

Dat neemt niet weg dat sommigen religie desondanks om dogmatische rede-
nen slechts als privézaak willen bestempelen. Zo’n kwalificatie draagt niet bij 
aan het denken over de verhouding tussen overheid en religie omdat zij van 
de werkelijkheid te veel simplificeert. 

  
Daarmee lijkt het dan alsof de naleving van de beginselen zelf op losse schroeven 
staat. Zo herleven de verschillen over de plaats van religie in het publieke domein 
in alle hevigheid, zonder dat de vertrouwde interpretatie van die beginselen zelf in 
staat is richting te bieden. 
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De gangbare staatsrechtelijke benadering is ontoereikend en kan niet meer de 
oriëntatie bieden die wij dachten dat zij bood. Door het vooruitgangsgeloof dat 
erin besloten ligt, bepaalt het ons normatieve begrip van de verhouding tussen 
overheid en religie en ons perspectief op de geschiedenis ervan te sterk vanuit 
maatschappelijke omstandigheden die inmiddels gewijzigd zijn. Dit betekent 
niet dat de beginselen die wij hierboven bespraken hun belang verloren hebben. 
In hun oorspronkelijke betekenis als randvoorwaarden voor de verhouding tussen 
overheid en religie zijn zij wel degelijk belangrijk en relevant. Maar zij helpen 
ons niet bij het denken over de verdere normatieve dimensies van de verhouding 
tussen overheid en religie vandaag de dag.
Op dit punt aangekomen, is het goed de discussie over de verhouding tussen 
overheid en religie in een bredere context te plaatsen. Daartoe introduceer ik het 
beeld van de burger die zich binnen verschillende invloedssferen bevindt: de 
invloedssferen van de religie, de staat en de markt. Die drie begrippen kunnen 
wij ons voorstellen als punten van een denkbeeldige driehoek. Bovenaan staat de 
staat, links religie en rechts de markt. De mate waarbinnen de burger zich binnen 
een van die sferen bevindt, bepaalt zijn plaats binnen deze driehoek (zie figuur 1). 

Figuur 1: Burger tussen religie, staat en markt

Wanneer wij dit voor de burgers als geheel bekijken, kunnen wij deze positie met 
een bepaalde bandbreedte aangeven. Cruciaal voor een goed begrip van deze 
voorstelling is dat de kracht van elk van die invloedssferen in de loop van de tijd 
verandert. De resultante van die veranderingen als functie van de tijd kunnen wij 
aangeven met een pijl. 

Staat

Religie Markt
.
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De voorstelling van de driehoek is ontleend aan de ‘positioneringsdriehoek’ 
die Mouwen heeft geïntroduceerd om de ontwikkeling van de voortbrengings-
mechanismen te illustreren van wat wij nu als maatschappelijke onderneming 
aanduiden. De punten van de driehoek worden daar bepaald door markt, 
staat en burger. In die voorstelling zijn het maatschappelijke organisaties die 
van positie veranderen.18 

Bij wijze van algemene oriëntatie kunnen wij de plaats van de burger in de 
afgelopen paar eeuwen aanduiden als een beweging waarbij aanvankelijk de 
invloedssfeer van de religie dominant was. In de aanloop tot wat later de sociale 
verzorgingsstaat zou worden, koersten wij meer op de overheid. De dominee 
werd ingeruild voor de regent. Met de uitbreiding van het kiesrecht en de 
werking van het politieke systeem werd de overheid steeds meer het vehikel om 
de collectieve maatschappelijke wensen en verlangens te realiseren. Wij gingen 
vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving via wetgeving en bestuur. 
Op de culturele ondergrond van het christendom, werd godsdienst steeds meer 
een louter persoonlijke zaak. De maatschappelijke organisaties die oorspronke-
lijk vanuit particulier initiatief waren opgericht, werden gaandeweg steeds meer 
tot een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Waar het geloof daarin een rol 
speelde, was het veelal slechts een particuliere bijzonderheid die de staat had te 
respecteren.

Budgettaire noodzaak, het vastlopen van de centrale overheidssturing en EU-
beleid brachten de overheid er vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw toe – althans 
op een aantal terreinen – terug te treden. De invloed van de markt kwam sterker 
naar voren. Onze beweging vervolgt daarmee de richting van de rechter 
onderhoek. De regent hebben wij deels ingewisseld voor de koopman. Het klinkt 
bekend. Toch is het van belang dat wij ons bij de doordenking van de actuele 
vragen waarmee vandaag begonnen van deze ontwikkeling bewust zijn. 

Wat is het belang van dit beeld? Het beeld helpt ons om te beginnen om van 
enige afstand naar de ontwikkeling te kijken. Het biedt ons meer een staatkundig 
dan een staatsrechtelijk perspectief. Het maakt duidelijk dat het om een dynamisch 
proces gaat en niet om een lineaire ontwikkeling waarin dezelfde overheid 
dezelfde beginselen steeds beter toepast op dezelfde soort vragen onder vergelijk-
bare omstandigheden. In dit beeld wordt de overheid niet als een onveranderlijke 
grootheid gezien die als onafhankelijke arbiter oordeelt over kwesties van religie. 
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De overheid zelf is onderdeel van deze dynamiek. De overheid staat dus zelf niet 
buiten deze discussies zoals een klassiek staatsrechtelijke benadering impliceert; 
hij maakt er deel van uit. 

Anders gezegd: de plaats van religie in het publieke domein is niet alleen een 
exponent van veranderingen in het domein van de religie, maar is net zo goed een 
exponent van de veranderingen in het domein van de overheid, en – kunnen wij 
eraan toevoegen – van de markt. De markt is immers niet alleen in strikte zin een 
voortbrengingsmechanisme van goederen en diensten. 

De markt staat ook voor dynamiek, vernieuwing en culturele verandering. Daar-
mee is de markt voor ons om vele redenen relevant.19 Het feit dat religieuze 
verscheidenheid steeds meer deel uitmaakt van onze moderne samenleving en 
daarmee van onze eigen ervaring hangt voor een groot deel samen met de markt. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het feit dat religieuze spanningen elders in de 
wereld via het wereldnieuws direct deel zijn gaan uitmaken van onze leefwereld 
van alledag. Datzelfde geldt voor gebeurtenissen met een religieuze lading. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw – de bloeitijd van de klassieke verzor-
gingsstaat en tegelijk de tijd waarin in Nederland de seculariseringsgedachte 
een hoogtepunt beleefde - kwam religie vooral via het wereldtoneel weer 
in het Nederlandse nieuws. Uiteenlopende gebeurtenissen als de Iraanse 
revolutie, de Noordierse conflicten, de opkomst van de evangelicalen in de 
Verenigde Staten en de verkiezing van de ‘Poolse Paus’ zijn hiervan voor-
beelden. Zoals wij hierboven in de inleiding zagen, werd religie ook elders in 
Europa en in Nederland weer onderwerp van discussie.

Dat brengt ons vanzelf bij de rol van religies in de moderne samenleving.
Waar staan wij nu? Vragen waarop religies antwoorden geven, vragen van zin-
geving zijn van alle tijden. Wie zijn wij, hoe moeten wij leven, hoe moeten wij ons 
tot de naaste en de wereld om ons heen verhouden? Wat is van waarde? Wat stijgt 
boven onszelf uit? Er zijn tijden waarin die vragen (en antwoorden daarop) vooral 
impliciet blijven. Maar die vragen komen uiteindelijk altijd weer boven. Noch de 
overheid noch de markt kunnen daarin voorzien. 

Keren wij weer terug naar het beeld van de burger tussen religie, staat en markt. 
Mèt de veranderingen binnen de driehoek zien wij ook dat de aard van de vragen 
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verandert. Vanuit het klassieke statische staatsrechtelijke beeld, staan uiteindelijk 
alle kwesties waarin religie direct een rol speelt in het licht van de beginselen van 
scheiding van kerk en staat, de neutraliteit of de reikwijdte van de godsdienst-
vrijheid. Dat miskent dat daarachter geheel uiteenlopende vragen schuil gaan. 
Die vragen worden gegenereerd door veranderingen niet alleen in het domein 
van religie, maar in elk van de betreffende domeinen en door hun onderlinge 
interactie. Wanneer wij de laatste twee eeuwen overzien tot het begin van de 
huidige discussies over religie, dan kunnen wij die aanduiden als eerst vragen 
over de verhouding tussen kerk en staat als instituties en vervolgens vragen over de 
afbakening van activiteiten.

De spanningsvelden waarom het nu gaat in de onderlinge verhouding tussen 
religie, rechtsstaat en samenleving, betreffen niet zozeer institutionele posities. 
Het is niet zozeer de institutionele verhouding tussen kerk en staat zelf die om 
een uitwerking vraagt, zoals in het begin van de 19de eeuw toen de overheid een 
vorm zocht om zich te verhouden tot de voormalige gevestigde Hervormde Kerk, 
haar nieuwe afsplitsing(en) en de andere kerken, waaronder in het bijzonder de 
Rooms-Katholieke. Het is ook niet de afbakening van activiteiten tussen staat en 
confessionele organisaties die prominent aan de orde is, zoals in de expansiefase 
van de liberale nachtwakersstaat naar de sociale verzorgingsstaat van de 20ste eeuw 
waar de organisatie van armenzorg, onderwijs, armenzorg, gezondheidszorg en 
allerlei andere sociaal-maatschappelijke diensten het debat bepaalde. Het zijn 
nu vooral de met religie verbonden waarden waarom de discussies draait. En 
hoewel deze waarden doorgaans als ‘louter persoonlijk’ gezien werden, brengt de 
discussie erover nu in het begin van de 21ste eeuw alleen al mee dat zij daarmee 
een maatschappelijk en ook publiek karakter krijgen. 

Het is ook interessant te zien dat het begrip scheiding van kerk en staat vooral 
betekenis had in de tijd waarin institutionele kwesties de boventoon voerden. 
Het beginsel biedt een antwoord op dit soort vragen. Het is naar zijn aard 
minder vruchtbaar om in stelling te brengen waar heel andere vragen aan de 
orde zijn, zoals wij die hier benoemen. Hetzelfde geldt vergelijkenderwijs voor 
het beginsel van neutraliteit dat vooral een functie heeft bij vragen over de 
afbakening van activiteiten, zoals wij dat zagen in de (aanloop tot de) klassieke 
verzorgingsstaat. Waar in relatie tot religie kwesties van waarden onderwerp 
zijn van maatschappelijk en publiek debat, komt veelal godsdienstvrijheid weer 
sterker naar voren als het juridische kader voor het voeren van die discussie. 
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4
Van instituties en 

activiteiten naar waarden
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De staatsrechtelijke benadering die wij hierboven geschilderd hebben, gaat voorbij 
aan de aard van de vragen die zich voordoen in de verhouding tussen overheid 
en religie. De genoemde rechtsbeginselen worden in staat geacht antwoorden 
te generen op de vragen die zich voordoen, ongeacht welke vragen dat precies 
zijn. Kenmerk van die benadering is verder dat zij er – tenminste impliciet - van 
uitgaat dat de overheid zelf een soort onveranderlijke grootheid is die ten aanzien 
van kwesties van religie een soort ‘buitenstaanders’-positie inneemt.

Een terugblik op de geschiedenis van de verhouding tussen overheid en religie 
laat zien dat van dat laatste echter geen sprake is. Wat wij telkens zien, is dat de 
overheid intrinsiek deel uitmaakt van de discussies en dus bepaald niet vanuit 
een ‘neutrale’ positie opereert. Dat was zo in het begin van de 19de eeuw en in de 
aanloop tot de 20ste-eeuwse verzorgingsstaat. 

Bij het proces van herschikking van de verhouding tussen overheid en 
Hervormde Kerk, het bepalen van een positie tot de zgn. ‘Afgescheidenen’ in 
de jaren 1830 en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland 
in de eerste helft van de 19de eeuw was de overheid zelf actief betrokken – ook 
al leidde dat uiteindelijk tot meer afstand van de kerk dan voorheen. 

Ook het proces dat leidde tot de afbakening van taken tussen overheid en 
confessionele organisaties zoals wij dat zijn gaan kennen, was een direct 
gevolg van veranderingen in het domein van de overheid zelf: namelijk de 
expansie van de overheidstaken in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Bij het 
vinden van een goede modus vivendi was de overheid zelf ook partij. 

Eigenlijk is dit ook niet verwonderlijk. Net zoals zich veranderingen voordoen 
in het religieuze domein doen zich voortdurend veranderingen voor in het 
domein van de overheid. Juist in de voortdurende wisselwerking krijgen ver-
houdingen vorm en kristalliseren posities zich uit. Deze processen verlopen 
ook met de nodige horten en stoten. 

Hetzelfde zien wij nu religieuze ‘waarden’ in het geding zijn. Nu deze kwesties 
maatschappelijke strijdpunten zijn, lijkt ook de overheid zich daarop sterker te 
willen manifesteren. Zo worden zij al snel politieke strijdpunten. 
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Voorbeelden waar op het eerste gezicht duidelijk is dat waarden in het spel 
zijn, zijn situaties waarin man-vrouw verhoudingen aan de orde zijn (denk 
aan gescheiden taalcursussen voor mannen en vrouwen, gedragingen als de 
weigering van het schudden van handen of het willen dragen van kleding-
stukken die uiting geven aan een religieuze overtuiging). Wanneer de over-
heid zelf via subsidieverlening of via een arbeidsverhouding in beeld komt, 
komen deze vragen soms op scherp te staan.

Maar ook wanneer vragen zich op het eerste gezicht voordoen als ‘gewone’ 
kwesties van godsdienstvrijheid, van afbakening van activiteiten of van 
institutionele verhoudingen zijn het veelal kwesties van waarden waar het 
in de kern om gaat. Denk aan het al of niet verbieden van rituele slacht, aan 
de aanbesteding van activiteiten aan een organisatie op religieuze grondslag 
zoals in het geval van Youth for Christ of de kwestie van het passief kiesrecht 
voor vrouwen door de SGP. 

Wanneer wij dit geheel van actuele vragen overzien, dan springt een drietal 
ontwikkelingen in het oog die relevant zijn voor het naar voren treden van 
‘waarden’ als een nieuw thema voor de burger tussen religie, staat en markt. 
Deze ontwikkelingen zijn de nieuwe religieuze verscheidenheid, de veranderende 
positie van maatschappelijke organisaties, en waardepluralisme als zodanig. Wij 
gaan nu achtereenvolgens op elk van deze drie ontwikkelingen in.

Ten eerste: de nieuwe religieuze verscheidenheid. Achter de zogenaamde ‘terugkeer’ 
van religie gaat een grote verscheidenheid aan verschijnselen schuil. Allereerst is 
er de confrontatie met de islam. 

De islam is in Nederland inmiddels al ruim 40 jaar reëel present. Opmer-
kelijk is dat de huidige discussie over de islam zich pas aan het eind van de 
jaren negentig van de vorige eeuw begon te manifesteren. Op dat moment 
was de nieuwe discussie over de verhouding tussen overheid en religie al 
aan de gang. Ook eerder werd in Nederland over de islam gediscussieerd en 
geschreven. De teneur van die discussie was echter een heel andere dan de 
huidige. De inzet was overwegend het realiseren van mogelijkheden voor 
moslims om hun geloof te belijden. Waar overheidsbeleid ten aanzien van de 
islam aan de orde was, was de inzet vooral om vergelijkbare voorzieningen 
te realiseren die voor andere, traditioneel in Nederland aanwezige religieuze 
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stromingen bestonden.20 Nu is de islam deel van de bredere discussie over 
overheid en religie met ‘waarden’ als de belangrijkste focus.

 
In de christelijke wereld is het zelfbewustzijn toegenomen en ook de aanwezigheid 
van vele christelijke immigrantenkerken verandert het beeld.

In discussies over religie wordt de islam veelal als dè immigrantenreligie 
gezien. Daarbij worden de vele christelijke immigrantenkerken over het 
hoofd gezien. Enkele jaren geleden al werd het aantal migrantenchristenen 
geschat op 800.000. De migrantenkerken vervullen ook op maatschappelijk 
vlak een belangrijke betekenis voor hun leden. Het onderzoek ‘Gratis en 
Waardevol. Rol, positie en maatschappelijk rendement van migrantenkerken 
in Den Haag’ geeft hierin een goed inzicht.21

Daarnaast zien wij – parallel aan het culturele patroon van individualisme - de 
opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit die vooral gericht zijn op zelf-
realisatie en zelfontplooiing. Religie wordt dan zoals Van Harskamp het 
verwoordt een immanente zoektocht naar zichzelf.22 

Godsdienstsocioloog De Hart spreekt van: “Existentiële vragen die opwellen 
uit de diepten van het eigen innerlijk, zoeken en ten slotte thuiskomen en 
weer samenvallen met een levensbeschouwelijk milieu, geïnspireerd door 
wat in de plaatselijke boekhandel wordt aangetroffen, niet door een elitaire 
beweging die de aandacht trekt in hogere kringen. Eerder geloven in een 
soort kracht dan in de christelijke God, sympathie voor het boeddhisme en 
reïncarnatie, belangstelling voor esoterie, talismannen – dat alles gevangen 
onder de noemer ‘spiritualiteit’. Het is een postmodern verhaal dat verteld 
wordt. (…) Nieuwe spiritualiteit wordt voor een groot deel beleefd in de vorm 
van een diffuus georganiseerde belangstellingssfeer, waarbij de geïnteres-
seerden zelden of nooit bij elkaar komen, maar hun ideeën uitwisselen en 
informatie opdoen via tijdschriften, boeken, folders, internetsites, dvd’s en 
andere media.”23 

Deze tradities of bricolages van tradities manifesteren zich op allerlei verschil-
lende manieren in de samenleving. Maatschappelijk dagen zij het ‘seculiere’ 
zelfbeeld van de samenleving uit. Maar tegelijkertijd wordt ook het begrip 
religie meer diffuus. 
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Voor de overheid die gewend is te denken vanuit formele gelijkheid doet zich de 
vraag voor of en in hoeverre het bij herkenbare vormen van religie gaat om reëel 
aanwezige verschillen die tot differentiatie in de omgang daarmee aanleiding 
kan of zou moeten geven (zie figuur 2). Geloofsinhouden verschillen immers; 
de geworteldheid in de samenleving van religieuze tradities is niet dezelfde en 
de mate van maatschappelijke en publieke betrokkenheid loopt uiteen. Ook de 
betekenis van wat ‘religieus’ is en wat ‘cultuur’, is veelal ambigu. Hetzelfde geldt 
voor de betekenis van wat ‘religieus’ is en wat ‘maatschappelijk’; ambiguïteiten 
waarmee de overheid maar moeilijk kan omgaan. 

Figuur 2: Religieuze verscheidenheid – formele gelijkheid of differentiatie?

De tweede ontwikkeling betreft de positie van maatschappelijke organisaties. 
Tijdens het hoogtepunt van de verzorgingsstaat waren veel maatschappelijke 
organisaties gaandeweg praktisch tot verlengstuk van de overheidsactiviteit 
geworden. Hun activiteiten werden daarmee steeds meer gelegitimeerd via het 
publieke bestel. Dat gebeurde doordat de overheid op sommige terreinen tot in 
detail grip had op de organisaties via regelgeving en financiering. Maar het gold 
ook wel voor organisaties die minder in de ban van de overheid waren geraakt, 
maar waarmee de overheid wel zaken deed, zoals de vele welzijnsorganisaties op 
lokaal niveau. Nu zij op afstand zijn gezet van de overheid en zich helder moeten 
positioneren, treden de eigen drijfveren en missie van deze organisaties weer 
meer naar voren. Zij worden terug geworpen op de ‘oude’ maatschappelijke 
doelstellingen. Daarmee herleeft ook het eigenlijke maatschappelijke karakter van 
deze organisaties, waarbij de identiteit niet meer wordt gezien als een nagenoeg 
irrelevante bijkomendheid maar als originele drijfveer voor het sociale en 
maatschappelijke engagement. In dit speelveld heersen andere waarden dan de 
waarde van vermeende neutraliteit van de overheid. Dat genereert een 
onzekerheid bij de overheid hoe zich daartoe te verhouden (zie figuur 3). 

Drie ontwikkelingen Drie vragen

Religieuze verscheidenheid  :  Formele gelijkheid of differentiatie?
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Figuur 3: Maatschappelijke organisaties – afstand of betrokkenheid?

Ten derde: waardepluralisme als zodanig. Maatschappelijke en morele waarden 
worden en zijn altijd via wetgeving door de overheid bevestigd. Ook hier is de 
overheid allerminst neutraal. Door veranderende opvattingen verdwijnen 
sommige van deze waarden uit de wetgeving en worden andere waarden 
vastgelegd. Soms blijkt het onmogelijk om overeenstemming te bereiken. Dat 
levert al snel spanningen op. Dat kan ook het geval zijn in de confrontatie met de 
manifestatie of de beleving van waarden die direct voortvloeien uit een religieuze 
overtuiging. Die spanningen vertalen zich juridisch dan al snel in een discussie 
over de reikwijdte en grenzen van grondrechten en over de onderlinge verhouding 
van grondrechten (zie figuur 4). Wij kunnen daarbij denken aan de grondrechten 
van meningsuiting, onderwijs, gelijkheid en godsdienst. De klassieke vraag is dan: 
wat bepaalt dat de ene aanspraak boven de andere gaat? De natuurlijke neiging 
zal zijn om de meest geaccepteerde visie de boventoon te laten voeren. Maar is dat 
altijd gerechtvaardigd? En wie bepaalt dat? 

Figuur 4: Waardepluralisme – afstand of interventie?

Drie ontwikkelingen Drie vragen

Religieuze verscheidenheid  :  Formele gelijkheid of differentiatie?

Maatschappelijke organisaties : Afstand of betrokkenheid?

Drie ontwikkelingen Drie vragen

Religieuze verscheidenheid  :  Formele gelijkheid of differentiatie?

Maatschappelijke organisaties : Afstand of betrokkenheid?

Waardepluralisme : Afstand of interventie?
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Hoe kunnen wij in deze drie grote kwesties die samenhangen met het naar voren 
treden van ‘waarden’ als nieuw thema voor de burger tussen religie, staat en 
markt dan toch een positie definiëren voor de overheid? Het beeld van de burger 
tussen religie, staat en markt maakt het niet alleen mogelijk de huidige discussies 
in perspectief te zien, maar ook biedt het aanknopingspunten om ermee om te 
gaan. Achtereenvolgens ga ik nu op elk van deze drie ontwikkelingen in.



Burger tussen religie, staat en markt  29



30  Burger tussen religie, staat en markt

5
Differentiatie
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Ik begin met de eerste van de drie grote ontwikkelingen die samenhangen met 
het naar voren komen van ‘waarden’ als nieuw thema in de verhouding tussen 
overheid en religie: de nieuwe religieuze verscheidenheid. In termen van de 
zojuist gepresenteerde driehoeksvoorstelling kunnen wij deze ontwikkeling 
visualiseren als een verandering op de as van religie en markt.

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw en vooral in de loop van de 20ste eeuw zijn 
het steeds meer de overeenkomsten tussen de religieuze stromingen die bepalend 
zijn geworden in de relatie tot de overheid. In de bestuurlijke en juridische 
omgang met de overheid waren verschillen niet of nauwelijks relevant. Het valt te 
verwachten dat in de nabije toekomst meer dan in de laatste decennia verschillen 
tussen religies in de relatie tot de overheid een rol zullen spelen. De dynamiek die 
de nieuwe religieuze verscheidenheid met zich brengt, zal naar de mate van de 
relevante verschillen leiden tot differentiatie in de verhouding van de overheid tot 
uiteenlopende religieuze stromingen. Daarmee zullen niet zozeer neutraliteit en 
gelijkheid het perspectief bepalen in die verhouding, althans niet in de zin waarin 
zij in de loop van de tijd steeds meer geïnterpreerd zijn gaan worden.

Het is wellicht even wennen. Immers, het klassieke staatsrechtelijke denken 
over de verhouding tussen overheid en religieuze verscheidenheid nemen 
juist neutraliteit van de overheid en gelijke behandeling een centrale plaats in. 
Hierboven hebben wij al betoogd dat neutraliteit van de overheid in relatie tot 
religie en levensovertuiging inhoudt dat de overheid zich niet met één richting 
identificieert.

Verder is de overheid echter allerminst ‘neutraal’. De overheid brengt via het 
democratische bestel voortdurend waarden tot gelding. Die hebben direct of 
indirect relaties met religie en hebben ten aanzien van uiteenlopende religi-
euze stromingen ook uiteenlopende invloed. Juist de confrontatie daartussen 
levert discussies op (zie hierna paragraaf 7). 

Het wekt dus geen verwondering dat wij met het begrip ‘neutraliteit’ ook in de 
huidige discussies over de omgang met religieuze verscheidenheid als zodanig 
niet veel verder komen. 

Hoe vanzelfsprekend het beginsel van gelijke behandeling ook is, ook dit beginsel 
heeft maar beperkte betekenis voor de nieuwe vragen waarmee de overheid 
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zich geconfronteerd ziet in de relatie tot de nieuwe religieuze verscheidenheid. 
Het leent zich goed voor ‘mechanische’ toepassing op het micro-niveau van het 
bestuursrecht; in gevallen dus waar het zonder veel moeite is vast te stellen dat 
het ook werkelijk om gelijke gevallen gaat. In de verhouding tussen overheid 
en individuele burgers is het dan ook van groot belang: de overheid behandelt 
elke burger zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging. Maar voor 
grotere, meer waardegeladen vraagstukken waar de verhouding tussen overheid 
en religieuze stromingen als zodanig meer naar voren treedt, heeft het beginsel 
minder zeggingskracht.

Tot voor kort konden wij denken dat het beginsel breder toepasbaar was. Dat kon 
echter vooral gebeuren omdat de religieuze stromingen zich voor zover relevant 
in min of meer in vergelijkbare omstandigheden bevonden. De maatschappelijke 
context, zoals opgesomd in paragraaf 2, speelde hierbij een belangrijke rol. Het 
was ook vanuit die situatie dat wij terugkijkend op de ontwikkeling van de laatste 
twee eeuwen in de verhouding tussen de overheid en de uiteenlopende religieuze 
stromingen die ontwikkeling zijn gaan zien als het resultaat van een steeds beter 
inzicht in en steeds betere toepassing van (onder andere) het beginsel van gelijke 
behandeling.

Het is wel zaak de betekenis van deze differentiatie goed te begrijpen. Het gaat er 
niet om dat de overheid ten principale verschil maakt tussen religies. Hoe uit die 
differentiatie zich dan? Ten aanzien waarvan precies is differentiatie aangewezen?
 
Wij merkten eerder op dat religies verschillen in maatschappelijke inbedding, in 
geloofsinhouden en in de wijze waarop zij zich in het maatschappelijke leven 
manifesteren. De overheid komt daarmee in de uitoefening van haar taken 
religies op een verschillende manier tegen. Naar gelang van deze verschillen, zal 
ook verschil in benadering voor de hand liggen. Overigens betekent dit niet altijd 
dat het handelen van de overheid direct religie als aangrijpingspunt heeft. Deze 
uitspraak vraagt om een nadere toelichting.

Wij beginnen met de maatschappelijke inbedding. Een feit dat veelal over het 
hoofd gezien wordt, is dat onderlinge vertrouwdheid een belangrijke factor is in de 
(ontwikkeling van de) verhouding tussen overheid en religieuze gemeenschappen. 
Wij kunnen zelfs de ontwikkeling van de verhouding tussen overheid en de 
uiteenlopende christelijke stromingen in de loop van de 19de eeuw voor een groot 
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deel duiden in het licht daarvan. De relatie van de overheid tot uiteenlopende 
islamitische stromingen is van veel recenter datum. De beperkte vertrouwdheid 
speelt een duidelijke rol in discussies over de verhouding van de overheid tot de 
betreffende religieuze gemeenschappen en heeft consequenties voor de opstelling 
van de overheid. 

Een goed voorbeeld hiervan is de recente discussie over zgn. ‘shariarecht-
banken’ in Nederland. Waarover ging de discussie precies? Is het (eventuele) 
bestaan van ‘shariarechtbanken’ zelf een probleem? 
Joodse, rooms-katholieke en protestantse tradities kennen ook vormen van 
interne geschilbeslechting. De mogelijkheden en grenzen daarvoor worden 
door de burgelijke wet en de strafwet bepaald. Waar interne geschilbeslech-
ting is toegestaan, doet dat uiteindelijk niets af aan bestaande mogelijkheden 
van toegang tot de rechter. Meer positief kan men zulke vormen van interne 
geschilbeslechting zien in het bredere licht van belangstelling voor alterna-
tieve vormen van geschiloplossing. 

Dus waarom dan precies ophef over eventuele ‘shariarechtbanken’? Waarin 
schuilt het probleem? Onmiskenbaar speelde hierbij afkeur van en huiver 
voor door sommige moslimgroepen bepleite voorrang voor de ‘sharia’ boven 
het gewone (wereldlijke) recht. Daaraan kan worden toegevoegd de veront-
waardiging dat deze pleidooien gedaan worden. Er kan echter geen twijfel 
bestaan over het primaat van het geldende democratisch-rechtsstatelijke 
rechtssysteem. De juridische mogelijkheden en grenzen van interne 
religieuze geschilbeslechting zijn daarmee duidelijk gegeven. 

Zeker betrof de discussie ook de bezorgdheid dat aan zo’n vorm van besluit-
vorming onderworpen personen (vooral vrouwen), ook wanneer dit binnen 
de grenzen van de wet is, onbekend zouden zijn met de status daarvan en 
met hun eigen juridische positie. Daarbij kwam de zorg dat de sociale 
structuur van de betreffende gemeenschappen zodanig is dat de betrokkenen 
zich daaraan moeilijk kunnen onttrekken, zeker wanneer zij sociaal-
maatschappelijk weinig ingeburgerd zijn in de Nederlandse samenleving. 
Het zijn ook deze specifieke zorgen, in samenhang met de feitelijke onbe-
kendheid over aard en voorkomen van het verschijnsel (gaat het om quasi-
formele instituties of hoogst informele drang), die de opschudding veroor-
zaakten. In de kern waren hier normatieve vooronderstellingen aan de orde 
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over het functioneren van de Nederlandse samenleving en niet zozeer de 
technisch-juridische mogelijkheden en grenzen van ‘shariarechtbanken’ zelf. 
Hier valt dus een achterstand in te halen.

Meer dan om de eigenlijke mogelijkheden en grenzen van de uitoefening van de 
religie, gaat het hier aan de ene kant om feitelijk inzicht in maatschappelijke 
praktijken en aan de andere kant om algemene basiswaarden van de Nederlandse 
samenleving. 

Verschil in maatschappelijke inbedding waar geloofsinhoudelijke verschillen een 
rol spelen, werkt ook door op het niveau van de cultuur. Traditioneel voorkomen-
de religies hebben in vele opzichten hun stempel gedrukt op algemene cultuur-
patronen. Een goed voorbeeld hiervan vormen de algemeen erkende christelijke 
feestdagen en de zondag als algemene wekelijkse rustdag. Tradities als deze zijn 
zozeer onderdeel geworden van de organisatie van het openbare en maatschap-
pelijk leven dat zij niet zonder meer op één lijn gezet kunnen worden met feest- 
en rustdagen van andere religieuze tradities. Ook hier is gelijke behandeling geen 
vruchtbare invalshoek. Dit neemt niet weg dat in arbeidstijdenwetgeving, in 
arbeidscontracten of in cao’s bijzondere regels of afspraken gemaakt kunnen 
worden voor andere religieuze feest- en rustdagen.

Juist vanwege verschillen in maatschappelijke inbedding in combinatie met de 
minderheidspositie waarin religies zich bevinden, vindt soms expliciete 
differentiatie plaats met het doel om achterstanden in de mogelijkheid om de 
godsdienst te beleven te verminderen. Daartoe worden dan van overheidswege 
specifiek voor bepaalde religies c.q. religieuze gemeenschappen voorzieningen in 
het leven geroepen.

Een voorbeeld daarvan is de tijdelijke financiële steun van de overheid in de 
jaren 1980 voor de bouw van moskeeën. Een ander voorbeeld zijn op maat 
toegesneden voorzieningen voor geestelijke zorg in instellingen van justitie 
vooruitlopend op de aanstelling van islamitische geestelijken op de wijze 
waarop dit ook voor andere stromingen gold. Hoewel over dit type van voor-
zieningen ook discussie is, is dit nog het meest geaccepteerd. 

Terug naar impliciete en expliciete waardenpatronen in de samenleving. 
Algemene maatschappelijke waardenpatronen zijn deels gevoed door traditioneel 
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aanwezige religies. Voor een deel bewegen zij zich ook weg daarvan. Ook nieuwe 
stromingen kunnen hun invloed in meerdere of mindere mate doen gelden. Dit 
is deel van de maatschappelijke dynamiek. Dit betekent dat de overheid alleen al 
differentieert omdat algemene regels voor verschillende religies anders kunnen 
uitwerken. De vraag kan dan aan de orde komen of er specifiek met het oog op 
bepaalde stromingen uitzonderingen nodig zijn. Ook dergelijke uitzonderingen 
zijn te zien als differentiatie. Naarmate de overheid sterker regulerend optreedt, 
zal deze vraag zich meer voordoen. De afwegingen die daarbij gemaakt moeten 
worden, zijn veelal waardegeladen. In tijden van religieuze en maatschappelijke 
verandering levert het maken van die afwegingen soms fel debat op (zie hierna, 
paragraaf 7).

Tot slot manifesteren religieuze organisaties zich op uiteenlopende manieren in 
de samenleving. Dat betekent dat de overheid deze organisaties ook op uiteen-
lopende manieren tegenkomt en naar de mate daarvan ook op onderling 
uiteenlopende manieren met deze organisaties in contact treedt. Daarop gaat de 
volgende paragraaf nader in.

Voordat wij daartoe overgaan is het van belang te benadrukken dat het in alle 
bovengenoemde voorbeelden niet om statische situaties gaat, maar om voort-
durend veranderende evenwichten of het nu om maatschappelijke inbedding, om 
geloofsinhouden en dominante waardepatronen gaat of om aard en omvang van 
maatschappelijke initiatieven. Nieuwe vormen van spiritualiteit spelen hierbij ook 
een rol, zij het dat die diffuus is. 

De hier genoemde vormen van differentiatie zijn bepaald niet allemaal nieuw. 
Nieuw is wel deze voorbeelden in het licht van differentiatie te zien en niet vanuit 
een beeld van de overheid die geheel buiten en los van religie en door religie 
bepaalde waarden zich ‘neutraal’ opstelt tegenover die religies en een ieder gelijk 
behandelt.



36  Burger tussen religie, staat en markt

6
Samenwerking en 

betrokkenheid
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Ik kom nu bij de tweede grote ontwikkeling die samenhangt met het naar voren 
komen van ‘waarden’ in nieuwe discussies over de verhouding tussen overheid en 
religie, namelijk de veranderende positie van maatschappelijke organisaties. Ook 
bij de doordenking en beoordeling hiervan is de voorstelling van de burger tussen 
religie, staat en markt behulpzaam. De veranderende positie van maatschappelijke 
organisaties is niet zozeer het directe gevolg van veranderingen in het domein 
van de religie. Het zijn het hier juist de veranderingen in de relatie tussen overheid 
en markt die een uitwerking hebben op de plaats van religie, de rechteras van de 
gepresenteerde driehoeksvoorstelling. Het besef daarvan werpt ook een nieuw 
licht op de vragen die hieruit voortvloeien voor de verhouding overheid en religie.

Het denken vanuit de klassieke staatsrechtelijke beginselen lijkt op het eerste 
gezicht vooral te leiden tot een pleidooi voor het houden van afstand tussen de 
overheid en de betrokken organisaties. In het bijzonder is daarvan sprake wanneer 
het beginsel van scheiding van kerk en staat ten tonele wordt gevoerd - in de 
gaandeweg veranderde betekenis. Zulke pleidooien werden ook daadwerkelijk 
gehoord in de zaak van Youth for Christ. Wij pleiten echter niet voor afstand 
maar voor samenwerking en gepaste betrokkenheid van de overheid tot dit type 
organisaties.

De wenselijkheid en veelal ook noodzaak voor de overheid om via samenwerking 
en betrokkenheid met deze organisaties in relatie te staan, vloeit rechtstreeks 
voort uit de veranderde rol van de overheid zelf. De overheid stelt zichzelf niet 
helemaal buiten spel op de terreinen waar zij ten tijde van de klassieke 
verzorgingsstaat actief was. Wel stelt zij zich anders op, namelijk meer als 
‘regisseur’ van het maatschappelijke domein dan als instantie die via centrale 
sturing door regelgeving en financiering de betreffende organisaties praktisch tot 
uitvoeringsorganisaties van haar zelf had gemaakt. Dat noodzaakt ook tot contact 
en samenwerking.

Maar wat is er dan anders geworden? Was er ten tijde van de hoogtijdagen van de 
klassieke verzorgingsstaat niet óók sprake van contact, samenwerking en subsidie-
relaties? Het antwoord is bevestigend. Toch is er, tenminste in de beeldvorming, 
een groot verschil.

In het proces van verstatelijking werden ook veel identiteitsgedreven maatschap-
pelijke organisaties meegenomen. De religieuze dimensie ervan werd van 
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maatschappelijk engagement tot een ‘particuliere bijzonderheid’ die in relatie 
met de overheid moest worden veilig gesteld. Geheel in lijn met de klassieke 
vrijheidsrechten die de overheid tot afstandelijkheid aanzetten, resulteerde dit in 
een ‘hands off’-opstelling ten aanzien van de religieuze dimensie.

De overheid ging wel in zee met de betreffende organisaties. Het gebod van 
gelijke behandeling bracht mee dat identiteitsgedreven organisaties niet anders 
behandeld dienden te worden dan andere. Voor het onderwijs lag hier een stevige 
grondwettelijk vastgelegde basis, maar ook voor organisaties die actief waren op 
de vele andere beleidsterreinen deed deze benadering opgeld. 

Een treffend voorbeeld op lokaal niveau is de uitspraak van de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State in de zaak-Hellevoetsluis. De gemeente 
Hellevoetsluis had een subsidie voor jeugdwerk geweigerd aan de Stichting 
Gereformeerde Jeugdcentrale Hellevoetsluis. In de afweging speelde mee 
dat de organisatie een kerkelijke achtergrond had. De Afdeling rechtspraak 
oordeelde dat de afwijzing om deze reden strijd opleverde met het beginsel 
van gelijke behandeling in relatie tot godsdienstvrijheid. Door een dergelijk 
beleid werden organisaties als de Jeugdcentrale uitgesloten óók als zij acti-
viteiten verrichten “die naar hun aard en inhoud op één lijn kunnen worden 
gesteld met activiteiten die door andere instellingen worden verricht.”24

Voor de beeldvorming over de positie van de overheid is van belang dat de relatie 
met die identiteitsgedreven organisaties in het teken stond van een combinatie 
van sterke overheidssturing, formele gelijke behandeling en het perspectief dat 
de religieuze dimensie een ‘privézaak’ was. Daarmee werd het beeld bevestigd 
van een ‘neutrale’ overheid die boven en buiten kwesties van religie stond. 
Voor zover maatschappelijke organisaties niet op deze manier in het ‘publieke’ 
domein actief waren, werden zij gepercipieerd als private initiatieven. Die situatie 
is nu veranderd: overheidssturing is minder dominant, waardoor andere – 
maatschappelijke – waarden sterker naar voren treden; in het verlengde daarvan 
wordt de religieuze dimensie niet meer uitsluitend als een privézaak ervaren; en 
in plaats van ‘top-down’-subsidierelaties doen nu ook (quasi-)contractuele relaties 
hun intrede.

De kern van de zaak lijkt daarmee te zijn dat datgene wat voorheen als ofwel als 
private initiatieven werden gezien of ofwel als (tenminste semi-)publiek van aard, 
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zich nu veel duidelijker als maatschappelijk manifesteert. Daardoor komen ook 
andere waarden naar voren dan de vermeende waarden van neutraliteit van de 
overheid. 

De (algemene) theorievorming over de relatie tussen overheid en maatschappe-
lijke organisaties is nog in volle gang. In een uitgave van het SCP van 2002 
schreef Tjeenk Willink: “Wat zegt de overgang van pi [… ‘initiatieven van 
particulieren’… ] naar PI [… ‘de instituties uit de verzuilde groepstraditie’ …] naar 
middenveld naar non-profitorganisaties en NGO’s over onze wijze van kijken 
naar de bestuurlijke werkelijkheid in Nederland? Zou juist niet in Nederland 
met zijn decentrale traditie bij de huidige stand van de politieke democratie een 
herbeschouwing van de beginselen die aan het particulier initiatief ten grondslag 
lagen vruchtbaar kunnen zijn?”25 
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7
Waardeautonomie
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Ik richt mij nu op de laatste van de drie zojuist genoemde ontwikkelingen: het 
waardepluralisme. In de voorstelling die wij presenteerden, bevinden wij ons hier 
op de linkeras.

De voorstelling van de burger tussen religie, staat en markt laat zien dat de 
verhouding tussen de invloedssferen er een van een dynamisch evenwicht is. De 
overheid is in deze dynamiek geen buitenstaander; zij is zelf een speler. In het 
type van vragen waarover wij nu spreken, is de verleiding voor de overheid dan 
ook groot om zelf te interveniëren en de beantwoording van de vragen binnen 
haar eigen domein te trekken en de verhoudingen dan meteen te fixeren. Maar er 
zijn goede argumenten voor de overheid om dat niet te doen en dus niet te snel 
tussen beide te komen. 

Het eerste argument is het feit op zich zelf al dat er sprake is van een dynamisch 
evenwicht en van ontwikkelingen en opvattingen die zich over langere tijd uit-
kristalliseren. Dit is een pleidooi voor een zekere mate van ‘waardeautonomie’, 
waar de samenleving zelf een speelveld houdt. Die autonomie ligt ook in de 
betreffende grondrechten besloten. Dit idee wordt overigens ook uitgedrukt in de 
klassieke begrippen van soevereiniteit in eigen kring en subsidiariteit, zij het 
vanuit andere invalshoeken en ook onderling op iets een andere manier. Ik voeg 
aan het zojuist genoemde argument voor waardeautonomie nu nog een 
drietal argumenten voor terughoudendheid van de overheid toe. Deze argumenten 
komen neer op maatschappelijke legitimatie, modern burgerschap en vertrouwen 
in de kracht van de samenleving zelf.

Daarbij richt ik eerst mijn aandacht op maatschappelijke organisaties. Het idee 
van een waardeautonomie in de zin zoals wij die hier bepleiten, is een logisch 
uitvloeisel van een bredere ontwikkeling. Die ontwikkeling brengt mee dat 
‘waarden’ en de rol van waarden nadrukkelijker een rol gaan spelen in maatschap-
pelijke organisaties. Dat is zo bij de vroeger sterk verstatelijkte organisaties die wij 
tegenwoordig maatschappelijke ondernemingen noemen. Maar het is ook het 
geval bij de vele kleinere organisaties die weliswaar meer zelfstandigheid behouden 
hadden, maar sterk bepaald werden door hun subsidierelatie tot de overheid. Met 
de terugtred van de overheid, zullen zij hun legitimatie weer veel meer moeten 
vinden in de samenleving zelf. Voor confessionele en niet-confessionele 
organisaties geldt in gelijke mate dat zij hun identiteit hernieuwd vorm moeten 
geven. Dit leidt onherroepelijk tot – maatschappelijk gedragen – variëteit. 
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In de sfeer van het wetenschappelijk onderwijs kunnen wij denken aan 
instellingen die zich tot doel stellen in onderwijs en onderzoek een breed 
inhoudelijk profiel te hebben of juist zeer een specifiek. 

Wij komen nu bij een tweede aanvullend argument voor terughoudendheid van 
de overheid om de kwesties van waarden binnen de eigen sfeer te trekken. Ik 
typeer dat met het trefwoord modern burgerschap. De ruimte om volgens de 
eigen religieuze waarden te leven en daaraan via maatschappelijk engagement 
uiting te geven, staat burgerschap niet in de weg, maar draagt daartoe bij. Men is 
niet burger ondanks zijn eigen al of niet religieuze overtuigingen, maar met zijn 
eigen overtuigingen. Dat overtuigingen en visies vanuit religieuze tradities in de 
samenleving betwist kunnen worden, doet daaraan niets af. Juist het kunnen 
manifesteren van die overtuigingen in de open samenleving als de onze, waarin 
zij voortdurend tot verantwoording worden uitgedaagd en bloot worden gesteld 
aan beïnvloeding van buitenaf, houdt de maatschappelijke dialoog open. Zij 
dwingt ook tot voortdurende zelfreflectie. Die ruimte dient nog een ander belang: 
de cultivering van (religieuze) overtuigingen in gemeenschappen – die niet in 
isolement ten opzichte van de rest van de samenleving staan – heeft op individuen 
niet alleen een vormende maar tegelijk ook een corrigerende werking. Zij is ook 
een alternatief voor een paradoxale culturele trend. Die trend typeert commentator 
Bas Heijne als aan de ene kant onze neiging tot het opgaan in een groot wereld-
wijd collectief waaraan wij allen bijdragen zonder enige binding aan onze 
omgeving en zonder dragende verhalen en aan de andere kant het idee van 
allemaal ongebonden individuen voor wie de wereld niets meer is dan de eigen 
kijk erop.26 

Het derde argument is dat interventies van de overheid – zeker als wetgever – in 
maatschappelijke vraagstukken zoals die nu aan de orde zijn en waarin zich 
spanningen voordoen al snel en onnodig tot polarisatie leiden. Volgens de 
Vlaamse filosoof De Dijn leidt een te sterke interventie van de overheid tot het 
‘op de spits drijven van maatschappelijke tegenstellingen en zelfs tot provocatie’. 
‘[N]ormale sociale wrijvingen’ verzanden naar zijn mening dan al snel in 
‘voortdurende juridische [en ik zou zelf zeggen: politieke] geschillen’.27 In plaats 
van vrijheidsrechten of gelijkheidsaanspraken die tegenover de overheid kunnen 
worden waargemaakt, veranderen grondrechten zo tot instrumenten om het 
maatschappelijk gelijk op andere burgers te bevechten. De actuele discussie over 
de ‘weigerambtenaren’ vormt daarvan een goede illustratie. 
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In 2011 werd opnieuw discussie ontlokt over de zgn. ‘weigerambtenaren’. Een 
aantal gemeenten besloot geen trouwambtenaren meer te dulden die niet 
bereid zijn huwelijken te voltrekken tussen paren van gelijk geslacht. 

Op elke gemeente rust de plicht te voorzien in de mogelijkheid huwelijken te 
voltrekken. In de praktijk wordt – los van dit onderwerp – gepoogd een 
zekere ‘match’ tussen bruidspaar en huwelijksambtenaar te vinden of is het 
mogelijk voor het bruidspaar een persoonlijke voorkeur voor een bepaalde 
trouwambtenaar uit te spreken. Weigerambtenaren zijn een in aantal beperkte 
groep. Praktisch gezien vormen zij geen probleem. 

Deze drie extra argumenten – maatschappelijke legitimatie, modern burgerschap 
en vertrouwen in de kracht van de samenleving zelf - leiden ons tot de conclusie 
dat de overheid hier een zekere bescheidenheid, een zekere prudentie past. In de 
termen van het Europees Hof voor de rechten van de mens uitgedrukt, betekent 
dit het serieus nemen van het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’. 

Het klinkt mooi om een zekere waardeautonomie ten opzichte van de overheid 
te bepleiten, zullen sommigen misschien denken. Maar gaan wij dan niet te snel 
voorbij aan de spanningsvelden en conflicten die zich juist tengevolge van die 
waardeautonomie kunnen voordoen? Wanneer conflicten daadwerkelijk aan de 
orde zijn, zullen die natuurlijk beslecht moeten worden. 

Verschil van inzicht over de grenzen van de waardeautonomie in individuele 
gevallen tussen burgers onderling of tussen burger en overheid doet zich geregeld 
voor. Om tot een goede oordeelsvorming te komen, blijken doorgaans juist de 
concrete omstandigheden van het geval van groot belang te zijn Dat is bijvoor-
beeld het geval waar het gaat om het dragen van religieuze kledingsstukken, 
loyaliteitskwesties bij organisaties of controversiële meningsuitingen. Voor een 
faire benadering die aan alle betrokken partijen recht doet, is het nodig om die 
concrete omstandigheden mee te kunnen laten wegen. Dat wijst op een zekere 
terughoudendheid van de wetgever. Een ‘stap voor stap’- benadering via concrete 
geschiloplossing maakt het mogelijk dat zich gaandeweg een lijn uitkristalliseert. 
Daarbij moet natuurlijk bedacht worden dat die afwegingen in concrete gevallen 
zelf ook niet waardeneutraal zijn. 
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Het is hierbij goed te beseffen dat – anders dan men misschien op het eerste 
gezicht geneigd is te denken – de echte controversen niet gaan om extremen. 
Over extreme situaties bestaat zelden verschil van mening: er is consensus 
dat zij geen probleem vormen of consensus dat zij niet toegestaan kunnen 
worden. De controversen doen zich in de praktijk vooral voor waar sprake is 
van subtiele verschuivingen in maatschappelijke waardepatronen, bijvoor-
beeld in opvattingen rond huwelijk en gezin; waar meerderheidsopvattingen 
(lijken te) veranderen in minderheidsopvattingen en omgekeerd. Juist in 
zulke situaties is er veel voor waardeautonomie te zeggen. 

En natuurlijk: de wetgever stelt ook grenzen. Die hoort hij uiteindelijk ook te 
stellen. Wij moeten echter op dit punt de betekenis van de wet alleen – zeker als 
sturingsinstrument van complexe maatschappelijke ontwikkelingen - niet 
overschatten.
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8
Slot
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Wat vloeit nu uit het voorgaande voort? 
Veel sterker dan de klassieke staatsrechtelijke benadering doet, erkent de hier 
gekozen invalshoek dat de overheid zelf een speler is in dit veld en ook altijd 
geweest is. Dit leidt tot een beter inzicht in het bredere proces van herschikking 
van de onderlinge verhouding van de invloedssferen religie, staat en markt die wij 
vandaag onderscheidden en plaatst dit proces in een historisch ontwikkelings-
perspectief. 

Vanuit dit perspectief hebben wij waar bij de overheid nog vaak koudwatervrees 
bestaat, juist een open oog voor contact of samenwerking met kerken of religieuze 
organisaties bepleit (zie figuur 5). Daarbij zal de overheid ook reële en relevante 
verschillen tussen de uiteenlopende organisaties niet uit de weg moeten gaan. 
Waar nu door het karakter van de actuele ontwikkelingen de neiging tot inter-
ventie aanwezig is, bepleiten wij een begrensde afstand van de overheid in de 
vorm van ‘waardeautonomie’. Die legt het debat in de samenleving zelf en 
bevordert een meer organische ontwikkeling. 

Figuur 5: Gewenste reactie van de overheid op de genoemde ontwikkelingen

Het beeld van de burger tussen religie, staat en markt dat wij ter ondersteuning 
van dit betoog hebben gebruikt, en de thema’s die wij hebben besproken, vragen 
nadere uitwerking. Ook de dieptestructuren van de wederzijdse relatie van religie 
en overheid en religie en markt zijn voor de verdere invulling van deze leerstoel 
relevant. Dat is ook het geval voor de bijdrage die zij aan elkaar leveren en de 
uitdagingen die zij in theorie en praktijk voor elkaar vormen. Ik kijk ernaar uit om 
deze vraagstukken in onderwijs en onderzoek ter hand te nemen.

Drie ontwikkelingen Gewenste reactie 
van de overheid

Religieuze verscheidenheid  :  (Gerechtvaardigde) differentiatie

Maatschappelijke organisaties : (Gepaste) betrokkenheid

Waardepluralisme : (Begrensde) afstand
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9
Dankwoorden
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Op dit punt aangekomen spreek ik graag enkele dankwoorden uit. 

Mijn dank richt ik in de eerste plaats tot het Stichtingsbestuur en het College van 
Bestuur van deze universiteit voor het vertrouwen dat zij met deze benoeming in 
mij hebben gesteld. Mijn dank gaat ook uit naar de Stichting Religie in het publieke 
domein die het initiatief heeft genomen tot het instellen van deze bijzondere leer-
stoel. Ik beschouw het als een eer en verantwoordelijkheid om de komende jaren 
aan deze leerstoel invulling te geven op het gebied van onderwijs en onderzoek. Ik 
verheug mij daarbij op de verdere samenwerking met Erik Borgman, Mirjam van 
Reisen, Jan Jans en de andere leden van de groep Religie in het publieke domein. 

Ik acht het een voorrecht aan de Faculteit Geesteswetenschappen verbonden te zijn. 
Het vertrouwen in mij gesteld door de decaan van de faculteit, Arie de Ruijter, en 
departementsvoorzitter, Sjaak Kroon, waardeer ik zeer. 

Met veel waardering noem ik de staf en mededocenten in Bachelor Programma 
Liberal Arts and Sciences, in het bijzonder Odile Heynders, met wie ik samen in dit 
programma doceer. Ik hoop in dit onderwijs naast inzicht in het bestaande recht, 
ook het gevoel voor de ontwikkeling en de dynamiek erin te kunnen overbrengen. 
Het recht beoogt immers de samenleving te normeren; tegelijk is het ook ingebed 
in die samenleving en vormt het een product ervan. 

Grote dank en waardering gaan uit naar mijn te vroeg overleden promotor Alis 
Koekkoek die mij begeleid heeft bij het zetten van de eerste stappen op het pad van 
de wetenschap. Zijn inhoudelijke interesse, zijn precisie en geduld waren daarbij 
een belangrijke stimulans. Dezelfde dank en waardering gaan uit naar Ernst Hirsch 
Ballin voor zijn enthousiasmerend wetenschappelijk mentorschap door de jaren 
heen. De goede sfeer en de geestelijke openheid en vrijheid in de vakgroep die door 
hen beiden werd geleid, waren werkelijk bijzonder. 

De altijd levendige gesprekken met Kees Mouwen, de drijvende kracht achter het 
CBMO, het nieuwe Centrum voor het bestuur van de maatschappelijke onder-
neming, vormen niet alleen een bron van inspiratie, maar hebben door de jaren 
heen ook tot een serie gezamenlijke geschriften geleid. Ik hoop dat er nog vele 
zullen volgen. 

Tot slot dank ik u allen hier aanwezig voor uw komst en uw aandacht. 

Ik heb gezegd.
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Noten
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1  Zie hierover S.C. van Bijsterveld, Godsdienstvrijheid in Europees perspectief, Deventer: W.E.J. Tjeenk 

Willink 1998, p.4 ff.
2 Na een langdurig wetgevingsproces kwam datzelfde jaar kwam de Algemene wet gelijke 

behandeling tot stand. 
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