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Samenvatting 

 

Besloten.  

Politieke onderhandelingen tussen de Nederlandse overheid en religieuze organisaties, 1946-1996 

 

Dit proefschrift analyseert hoe de structuren van besloten politiek overleg het overheidsbeleid 

met betrekking tot religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen bepaalden tussen 1946 en 

1996. Hoewel de maatschappelijke acceptatie van overheidssteun voor religieuze organisaties 

vanaf de jaren zestig afnam, continueerde het besloten overleg binnen commissies en 

werkgroepen de bestaande politieke verhoudingen. In de parlementaire coulissen kregen 

levensbeschouwelijke en religieuze nieuwkomers, zoals het Humanistisch Verbond en talloze 

islamitische en hindoestaanse organisaties, nauwelijks voet aan de grond, terwijl de invloed van de 

kerken groot bleef. In het besloten overleg behielden de kerken, verenigd in het Interkerkelijk 

Contactorgaan in Overheidszaken (CIO), hun dominante positie. Als gevolg daarvan werden 

voorzieningen voor religieuze en godsdienstige organisaties maar langzaam herzien. Bovendien 

vielen aanpassingen van accommoderend beleid vaak uit in het voordeel van de kerken. De 

culturele kentering van de jaren zestig, waarin anti-institutionele opvattingen en individualisering 

leidden tot een groeiende kritiek op de kerkelijke en confessionele bestuurlijke elite, resulteerde 

dus niet in een politieke kentering. 

In de bestaande historiografie richtten verschillende auteurs zich op de vraag wat de 

gevolgen waren van de maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig voor het openbaar 

bestuur en politieke krachtenveld. Auteurs als Lijphart en Kennedy stelden dat bestuurlijke elites 

in onzekerheid verkeerden over hoe zij zich moesten verhouden tot de culturele veranderingen 

en politieke verschuivingen van hun tijd. Lijphart kon zich moeilijk voorstellen dat de 

pacificatiepolitiek na de jaren zeventig gehandhaafd kon worden, maar Kennedy liet zien hoe 

progressieve culturele idealen relatief probleemloos werden opgenomen door de behoedzame, 

accommoderende houding van de bestuurlijke elite.  

In dit proefschrift bied ik een andere verklaring voor de bestuurlijke continuïteit en laat ik 

zien dat het uitblijven van een politieke kentering begrepen kan worden door te letten op wat er 

in de parlementaire coulissen gebeurde. Dan wordt duidelijk dat het besloten politiek overleg, 

zoals dat plaatsvond in commissies en werkgroepen; in al dan niet geformaliseerd ad-hoc overleg 



tussen afgevaardigden van de overheid en religieuze organisaties; en in een vrijwel continue 

correspondentie in de vorm van brieven, nota’s en memoranda, bleef functioneren. Sterker, de 

geijkte structuren van besloten overleg waren ook na de jaren zeventig zeer vruchtbaar voor de 

gevestigde religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. 

Tussen 1946 en 1996 werden continu commissies en werkgroepen ingesteld om 

kabinetten en de Tweede Kamer te adviseren over mogelijke oplossingen voor de hervorming 

van wetten en voorzieningen. De commissies en werkgroepen bestonden veelal uit ervaren 

bestuurders, zoals hoge ambtenaren, oud-bewindslieden en de afgevaardigden van religieuze en 

levensbeschouwelijke organisaties. Het instellen van een commissie of werkgroep vormde voor 

bewindslieden en parlementsleden een beproefd instrument om zich te bezinnen op complexe, 

gevoelige beleidsvraagstukken. De commissies en werkgroepen adviseerden hen over mogelijke 

oplossingen. Een bijkomstig voordeel was dat het instellen van een commissie een 

beleidsdiscussie tijdelijk uit het publieke debat en parlementaire discussies weghaalde en de 

afwikkeling ervan tot een later moment uitstelde. Zeker bij onderwerpen als religieuze 

voorzieningen was dat een uitkomst, aangezien vraagstukken over kerk-staat-verhoudingen in het 

bijzonder werden gekenmerkt door hoogoplopende gemoederen en uiteenlopende belangen. 

De bestuurlijke reflex om discussies over te hevelen naar besloten overleg was vooral 

voordelig voor gevestigde religieuze organisaties zoals het CIO, maar later ook voor het 

Humanistisch Verbond. Ze was in de regel nadelig voor levensbeschouwelijke en religieuze 

nieuwkomers, zoals verschillende hindoestaanse en islamitische organisaties merkten in de jaren 

zeventig en tachtig. De kerken beschikten over korte lijntjes met de nationale overheid en hadden 

veel ervaring met het voeren van besloten overleg. Zij waren niet geneigd deze bevoorrechte 

positie op te geven of te delen. Omgekeerd stonden bewindslieden en ambtenaren welwillend ten 

opzichte van de kerken, veelal waren ze zelf christelijk. Hun onzekerheid en wantrouwen richtte 

zich op nieuwkomers zoals het Humanistisch Verbond en islamitische en hindoestaanse 

organisaties. 

De mate waarin besloten politieke onderhandelingen effectief waren voor afzonderlijke 

organisaties en overheidsdiensten werd bepaald door drie met elkaar samenhangende 

dynamieken. Deze zijn de culturele betekenis dat een beleidsdomein voor betrokkenen had; de 

institutionele verhouding tussen beleidsdomeinen; en de mate van formele en informele organisatorische 

integratie van religieuze of levensbeschouwelijke organisaties. Deze dynamieken zijn zichtbaar in 

elk beleidsdomein waarin kerk-staat-verhoudingen ter discussie stonden, of het nu ging om de 

geestelijke verzorging in de krijgsmacht of de bouw en renovatie van gebedshuizen. Ze waren 

echter niet in elk van deze dossiers even nadrukkelijk aanwezig. Het gevolg daarvan was dat 



beleidshervormingen binnen verschillende beleidsdomeinen zich in een eigen tempo en in 

verschillende richtingen ontwikkelden. 

Deel 1 van dit proefschrift laat zien dat de culturele betekenis die voorstanders en 

tegenstanders hechtten aan een beleidsdomein van grote invloed kon zijn op het 

besluitvormingsproces. Deel 1 bespreekt deze dynamiek aan de hand van politieke 

onderhandelingen over de voortzetting van directe financieringsarrangementen voor religie. In 

Nederland was een belangrijke vorm van directe financiering voor religie geregeld via de 

grondwet. Het ging hier om de grondwettelijk gegarandeerde betaling van salarissen en 

pensioenen voor dominees en priesters door de overheid. Deze ‘traktementen’ 

vertegenwoordigden meer dan slechts een financiële transactie. Ingesteld rond 1813 vormden ze 

de historische legitimatie van de bijzondere positie van de kerken. In principe raakte elke 

overheidsvoorziening voor religie aan het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat, maar 

vooral het vraagstuk van de directe financiering voor religie kwam de eer toe dit beginsel te 

symboliseren. Het maakte dat zowel voorstanders als tegenstanders zich actief bemoeiden met de 

uitkomsten van de besloten politieke onderhandelingen over de hervormingen van deze 

overheidssteun. Voorstanders beschouwden de regeling als erkenning van de belangrijke positie 

van het christendom in de Nederlandse samenleving. Zij wezen onder meer op de rol van de 

kerken gedurende de Tweede Wereldoorlog als bakens van verzet en als hoeders van 

democratische waarden. Tegenstanders zagen de traktementen steeds meer als financiële folklore 

uit vervlogen tijden en als een voorziening die niet paste bij een moderne, seculiere staat. 

Discussies over de legitimiteit, voortzetting, aanpassing en afschaffing van de 

traktementen speelden gedurende de gehele negentiende en twintigste eeuw. Ze waren omgeven 

door een atmosfeer van zwaarte die toenam naarmate het besluitvormingsproces langer duurde. 

De besluitvorming zat lang in een impasse. Zo had de in 1946 ingestelde Staatscommissie voor 

de Zaken van de Erediensten meer dan twintig jaar nodig om tot een eindrapport te komen. 

Nadat het kabinet-De Jong deze adviezen in 1969 naast zich neerlegde duurde het opnieuw 

twintig jaar voor de traktementen daadwerkelijk werden ontmanteld. In deze hervorming 

speelden de kerken uiteindelijk een doorslaggevende rol: hun juridische positie was sterk en hun 

lobby zeer effectief. Via de KVP, CHU en later de CDA oefenden zij invloed uit op de 

parlementaire beraadslagingen en binnen de besloten politieke onderhandelingen vertraagden ze 

de besluitvorming. 

Dat de traktementen uiteindelijk werden afgekocht in 1983 had te maken met de 

positieverandering van de kerken. Tot aan de jaren zestig verdedigden de rechthebbende kerken 

de traktementen als een historisch recht, maar in de jaren zestig veranderden zij in hun positie. 



Zij lieten hun aanspraak op de traktementen als unieke, grondwettelijk verankerde rechten los en 

bepleitten de voortzetting en uitbreiding van de maatregel door te wijzen op de noodzaak van de 

traktementen als financiële ondersteuning van de maatschappelijke activiteiten van de kerken. 

Daarmee veranderde ook de culturele betekenis van de traktementen: zij werden een ‘normale’ 

welvaartstaatvoorziening. Toen in de jaren zeventig bleek dat de overheid toch echt een einde 

wilde maken aan de directe financieringen, was het voor de kerken opportuun om de afkoop te 

accepteren. Een interne herbezinning op de rol van kerken als kritische verbanden die los van 

overheidsinvloeden zouden moeten zijn hielpen daarbij. Door tijdig mee te bewegen beslechtten 

ze de onderhandelingen in hun voordeel: met een afkoop van 250 miljoen gulden (ongeveer 250 

miljoen euro naar huidige maatstaven) leverden de traktementen in één keer meer op dan alle 

traktementsuitkeringen sinds 1815 bij elkaar opgeteld.  

Deel 2 laat zien hoe de institutionele verhouding tussen beleidsdomeinen de politieke 

onderhandelingen over beleidshervormingen beïnvloedde. De mate waarin ambtenaren, 

bewindslieden en afgevaardigden van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties een 

beleidsdomein koppelden aan andere beleidsdossiers, of deze juist ontkoppelden dan wel 

gescheiden hielden, had grote gevolgen voor het besluitvormingsproces. In principe werden 

beleidsvraagstukken afzonderlijk behandeld en niet samengevoegd, omdat afzonderlijke 

vraagstukken onder de discretionaire bevoegdheid van aparte ministeries vielen. Bewindslieden en 

hun ambtenaren wilden hun bevoegdheden doorgaans niet opgeven of delen met andere 

overheidsinstellingen. De mandaten die zij aan commissies en werkgroepen meegaven waren dan 

ook precies geformuleerd.  

De werking van deze dynamiek laat zich het beste illustreren aan de hand van discussies 

over de overheidsfinanciering van de bouw en het onderhoud van gebedshuizen. Gedurende de 

periode 1946-1996 stond dit domein in het teken van de totstandkoming en afloop van de Wet 

Premie Kerkenbouw (1963-1975), maar ook van discussies over soortgelijke regelingen voor 

religieuze nieuwkomers. De Wet Premie Kerkenbouw kwam relatief snel en zonder wezenlijk 

verzet tot stand. Bewindslieden en de daartoe ingestelde Commissie Kerkenbouw wisten met een 

eigen argumentatie namelijk te voorkomen dat de besluitvorming over de kerkenbouwsubsidies 

gekoppeld werd aan twee gelijktijdige discussies. Zo hield de Staatscommissie voor de Zaken van 

de Erediensten zich ten tijde van de politieke onderhandelingen al een decennium bezig met 

principiële kwesties over de scheiding tussen kerk en staat. Elders trachtten grondwettelijke 

commissies staatkundige problemen over de bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten, 

provincies en de rijksoverheid op te lossen. De Commissie Kerkenbouw en de kerken 

benadrukten de urgentie en noodzaak van een regeling: in een veranderende samenleving waren 



kerkgebouwen nodig als plekken van bezinning. Bovendien suggereerden de commissieleden dat 

het hier slechts ging om een subsidie voor problemen die de overheid eerst zelf veroorzaakt had 

door belastingdruk en haar stadsuitbreidingsprojecten.  

Toen de Wet Premie Kerkenbouw eenmaal een feit was, was het voor confessionele 

partijen en het CIO vrij eenvoudig om de discussies over verlenging en uitbreiding naar hun hand 

te zetten. Omgekeerd stuitten nieuwkomers zoals islamitische organisaties in de jaren tachtig op 

grote problemen. In de jaren tachtig wilde de rijksoverheid, in haar ambitie om de economie vlot 

te trekken en de overheidsfinanciën op orde te krijgen, haar subsidiebeleid baseren op een 

universele set van regels en indicatoren. Vanuit het ideaal van non-discriminatie wilde ze geen 

uitzonderingsposities meer toestaan. Dat leverde nieuwe discussies op, want nieuwkomers 

voelden zich benadeeld. Decennialang waren er subsidieregelingen geweest voor de bouw van 

gebedshuizen, maar juist nu nieuwkomers daarvan gebruik wilden maken werden dat soort 

maatregelen gestopt. De kabinetten-Lubbers en de partijen in de Tweede Kamer wezen aparte 

regelingen af, omdat er immers een Minderhedenbeleid bestond dat voorzag in de behoeften van 

etnisch-religieuze minderheden. De koppeling van de moskeeënbouw aan het Minderhedenbeleid 

was problematisch voor islamitische gemeenschappen, omdat de rijksoverheid geen aparte 

voorzieningen wilde instellen. 

Deel 3 staat in het teken van de manier waarop formele en informele organisatorische 

integratie het besluitvormingsproces beïnvloedde. Deze dynamiek gaat over de afstand tussen 

afgevaardigden van de overheid enerzijds, en afgevaardigden van religieuze en 

levensbeschouwelijke organisaties anderzijds. Ook de onderlinge verhouding tussen religieuze en 

levensbeschouwelijke organisaties is van groot belang. Hoe inniger de verhouding tussen 

overheid en een religieuze organisatie, des te gemakkelijker het voor de laatste was om 

beleidsonderhandelingen te beïnvloeden. Deze nabijheid of afstand werd meestal bepaald door de 

kennis van en ervaring die afgevaardigden hadden met het voeren van besloten onderhandelingen 

met de overheid. De benodigde kennis en ervaring behelsde bijvoorbeeld ervaring met de 

formele procedures, een gevoel voor de informele mores tijdens onderhandelingen, en juridische 

kennis. Van oudsher was deze kennis onder kerkelijke organisaties het grootst. Kerkelijke 

afgevaardigden bogen veelal op een loopbaan in het openbaar bestuur en waren juridisch grondig 

onderlegd in staats- en kerkrecht. Omgekeerd waren ambtenaren en bewindslieden vaak 

christelijk, met als gevolg dat de belangen van staat en kerk gemakkelijk een gesloten front 

konden vormen tegen religieuze nieuwkomers. De afgevaardigden van humanistische, 

islamitische of hindoestaanse huize waren doorgaans geen lid van het bestuurlijke old boys-netwerk 

en stonden dus op relatief grotere afstand van de overheid. 



Hoe deze dynamiek werkte wordt, zichtbaar in de politieke onderhandelingen over de 

toegang van religieuze en levensbeschouwelijke nieuwkomers tot de geestelijke verzorging van de 

krijgsmacht. Gedurende de periode 1946-1996 poogde vooral het Humanistisch Verbond een aan 

de kerken gelijkwaardige Dienst voor de Humanistische Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht 

in te stellen. Het Humanistisch Verbond slaagde erin zijn doelen te bereiken, naarmate de 

afgevaardigden verder ingebed raakten in de krijgsmacht en zij het handelingsrepertoire van de 

CIO-afgevaardigden overnamen. Omgekeerd bevonden hindoestaanse en islamitische 

afgevaardigden zich in het besloten politieke onderhandelingsproces steevast in een geïsoleerde 

positie: ze waren onbekend met de mores van het politiek overleg en wegens een gebrek aan 

organisatorische slagkracht bleef het voor hen onmogelijk om een hindoestaanse of islamitische 

dienst te realiseren. Voor deze nieuwkomers was hun onderlinge verdeeldheid een extra nadeel. 

De onmogelijkheid om tot een stabiele, representatieve koepelorganisatie te komen die met een 

eenduidige stem de belangen kon behartigen van een diverse achterban, zorgde ervoor dat de 

overheid lange tijd geen ruimte wilde bieden aan de wensen van nieuwe religieuze en 

levensbeschouwelijke organisaties.  

Tezamen verklaren deze drie dynamieken hoe het besloten politiek overleg steeds weer 

leidde tot commissieadviezen die sterk verschilden van maatschappelijke kritiek en parlementaire 

debatten in de periode 1946-1996. Ze laten zien hoe bestaande verhoudingen tussen kerken en 

overheid konden worden gecontinueerd en waarom nieuwkomers zo moeilijk een plaats aan de 

onderhandelingstafel konden krijgen. De moeizame integratie van nieuwe religieuze en 

levensbeschouwelijke organisaties was vooral het resultaat van de behoefte aan organisatorische 

continuïteit bij de overheid. Zo lang ambtenaren en bewindslieden konden betogen dat de 

organisatiegraad van humanistische, islamitische of hindoestaanse organisaties niet voldoende was 

werden deze gemeenschappen uitgesloten op basis van niet-religieuze gronden. 

  


