
Het CDA en de kerken 

  

Vorig weekend werd in de media veel aandacht besteed aan een kerk in Staphorst waar op 

zondag 3 diensten met elk 600 kerkgangers werden georganiseerd. Het leidde op maandag – 

na overleg tussen minister Grapperhaus en de verzamelde kerken, moskeeën, synagogen, enz 

– tot het advies aan kerken om terug te gaan naar het maximum-aantal van 30 kerkgangers 

per dienst. In kerkelijk Nederland is dit advies met groot ongenoegen ontvangen, zeker op 

plekken waar kerkgebouwen groot genoeg zijn om op veilige wijze grotere groepen 

kerkgangers te ontvangen. 

  

Hoe is de CDA-kamerfractie hiermee omgegaan. Bij de CDA-fractie leeft geen enkele twijfel 

over de verantwoorde wijze waarop de kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties 

omgaan met de Corona-regels. Met uiterste voorzichtigheid houden de kerken zich aan de 

regels. Er zijn her en der forse investeringen gepleegd, maatregelen genomen om ook grotere 

groepen kerkgangers te kunnen ontvangen. Dat geldt ook voor de kerk in Staphorst. 

  

Maar, op de achtergrond spelen twee zaken. Allereerst is het van belang om te melden dat 

deze week in de Kamer de wetsbehandeling van de tijdelijke Corona-wet op de agenda stond. 

In dat wetsvoorstel hebben kerken een bijzondere positie: ze krijgen veel ruimte om zelf 

regels te stellen ten aanzien van de toegang en het gebruik van kerken. Die regels kunnen 

dan goedgekeurd worden door de minister, maar hierin komt duidelijk naar voren dat – 

indachtig de vrijheid van godsdienst – de kerken (synagogen, moskeeën, enz) eerst zelf aan 

zet zijn. Tot nog toe werkt dat goed. Samen met andere partijen heeft het CDA moeite gedaan 

om dit zo in de wet te krijgen. Wij konden er niet omheen dat de beeldvorming rond de 

kerkgang in Staphorst een rol zou gaan spelen bij de behandeling van deze tijdelijke 

Corona-wet. Mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot het inperken van de bijzondere positie die 

de kerken tot nog toe in die wet hebben. Er waren partijen die daar op hinten. 

  

Wat ook een belangrijke rol speelde is de actuele ontwikkeling van het virus. Wij zien dat het 

kabinet zich grote zorgen maakt over de razendsnelle ontwikkeling van het aantal 

besmettingen. De cijfers zijn ook alarmerend en we zullen alle zeilen bij moeten zetten om het 

de grafiek weer naar beneden bij te buigen. 

  

Om deze redenen hebben wij afgelopen week – in en rondom het debat – terughoudend 

getoond daar waar het gaat om het toegang geven van grote groepen mensen tot kerken en 

hebben wij begrip getoond voor andere politieke partijen die bepleiten dat ook culturele 

instellingen maatwerk moeten kunnen toepassen in hun toegangsbeleid. Want wij snappen 

dat het vragen oproept waarom in een kerk wel 600 mensen mogen zitten, maar in een grote 

concertzaal maximaal 30 mensen. 

  

Inmiddels is minister Grapperhaus in nauw overleg met de kerken, synagogen, tempels en 

moskeeën aan het kijken hoe de regels naar ieder tevredenheid, maar ook passend bij de 

ernst van de situatie aangepast kunnen worden. We hopen dat hier snel voortgang in kan 

worden geboekt. Wij zijn ons bewust dat het bezoeken van een kerk, samen een dienst vieren, 

samen zingen, voor velen wezenlijke onderdelen van het geestelijk leven zijn. Niet alleen voor 

CDA-leden, ook voor leden van de CDA-fractie. 
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