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De scholen zijn dicht, de kerken
mogen open blijven: die aankondi-
ging leidde deze week tot verwon-
dering en verontwaardiging – zoals
al een paar keer eerder gebeurde in
het afgelopen jaar. Waar komt dat
verschil vandaan, en waarom blij-
ven de kerken ongemoeid?

Het simpelste antwoord op die
vraag: dat komt door de wet. Of be-
ter: door het ontbreken ervan. “Een
belangrijke basisregel van de rechts-
staat is dat de rechten en vrijheden
van burgers, instellingen en derge-
lijke alleen mogen worden beperkt
op basis van een wet”, zegt advocaat
en kerkrecht-deskundige Teunis
van Kooten. “Voor kerkgenoot-
schappen is er nimmer zo’n wet op-
getuigd. Voor het onderwijs wél,
meerdere wetten zelfs.” De over-
heid heeft dus meer middelen tot
haar beschikking om bij het onder-
wijs in te grijpen dan bij de kerken.

Maar zo’n wet die het mogelijk
had gemaakt om ook de kerken
maatregelen op te leggen had er wel
kúnnen komen, zegt Fokko Olden-
huis, hoogleraar religie en recht aan
de Groningse universiteit. “Tegen
iedereen die roept: we kunnen niks
doen aan de kerken omdat er vrij-
heid van godsdienst is, zeg ik: am-
mehoela.” 

Dat dat niet gebeurd is – in de on-
langs aangenomen coronawet had-
den bepalingen opgenomen kunnen
worden die ingrijpen bij kerken mo-
gelijk maken – heeft volgens Olden-
huis te maken met de christelijke
partijen in de Tweede Kamer. “Om-
dat de ChristenUnie in het kabinet
zit en het kabinet de steun van de
SGP vaak nodig heeft voor een
meerderheid, is er niets gebeurd.” 

Dat had wel gemoeten, vindt Ol-
denhuis. “In coronatijden is de kerk
niet anders dan de Brabant hallen of
het theater. Als je een theater dicht
kan gooien, kun je dat met de kerk
ook doen. Het gaat om de volksge-
zondheid, met godsdienst heeft het
niets te maken.”

Sophie van Bijsterveld, hoogle-
raar religie, recht en samenleving in
Nijmegen vindt juist dat de over-
heid heel terughoudend moet zijn
in het opleggen van regels voor de
kerken. “Het is een gezond juridisch
uitgangspunt dat de overheid af-
stand houdt in dit soort kwesties.
Maar vrijheid komt wel met verant-
woordelijkheid. Dus de kerk moet

dan zelf de verantwoordelijkheid
nemen, ook voor de gezondheid van
kerkgangers en mensen met wie zij
in contact staan. Iedereen moet wat
inbinden, de kerk ook. Dat is de af-
gelopen tijd ook volop gebeurd.”

“Neem het bericht dat alle kerst-
nachtmissen worden afgelast: dat is
een voorbeeld van het nemen van
die verantwoordelijkheid. Het laat
zich moeilijk vergelijken met de
scholen. Maar je moet je voorstellen
hoe het in de praktijk had gewerkt
als de overheid over de scholen had
gezegd: het is beter om daar niet sa-
men te komen. Waren alle scholen
dan gesloten? Ik denk het niet. Daar
is een overheidsmaatregel dus wel
te rechtvaardigen.”

In dat laatste ligt precies hét ar-
gument besloten om de kerken
geen beperkingen op te leggen, zegt
Van Kooten, die het dan ook eens is
met de uitzonderingspositie voor
kerken. “Uit uitspraken van het Eu-
ropees Hof voor de Rechten van de
Mens wordt duidelijk dat een over-
heid de vrijheid van godsdienst mag
beperken als er aan drie voorwaar-
den is voldaan. Eén: het moet wor-
den vastgelegd in een wet. Twee:
het moet een legitiem doel dienen.
En drie: de beperking moet noodza-
kelijk zijn.”

“Aan die eerste twee kun je in de
coronacrisis vrij makkelijk voldoen.
Maar aan die derde niet. Want de
kerken hebben – via het overleg van
de koepelorganisatie CIO met mi-
nister Grapperhaus van justitie – af-
gesproken om zichzelf beperkingen
op te leggen. Dat doen ze vrijwillig,
en ze houden zich er grosso modo
aan. Kortom: de noodzaak van de
beperking is er niet. En om dan in te
grijpen in de vrijheid van godsdienst
– die in ons land sowieso een heel
sterke bescherming geniet – dat
gaat niet.”

Van Kooten wijst naar België,
waar de Raad van State vorige week
een streep zette door het daar opge-
legde verbod op kerkdiensten, om-
dat dat een ‘disproportionele beper-
king van de vrijheid van eredienst’
was. Eerder werd ook in Frankrijk
een verbod op kerkdiensten door de
Hoge Raad ongrondwettelijk ge-
noemd.

Oldenhuis vreest dat de kerken
in Nederland er door hun uitzonde-
ringspositie beroerd op komen te
staan. “Het geloof is zoiets moois,
en dat wordt nu weggezet als: de
kerken moeten zo nodig. De kerken
zijn nu mikpunt van kritiek, en dat
had dus niet gehoeven.”

Ingrijpen bij kerken
kan wel degelijk,
maar is het nodig?

Verhindert de vrijheid van godsdienst dat de overheid 
in de strijd tegen het coronavirus mag ingrijpen bij kerken? 
Nee, zeggen juristen. Maar over de vraag of het ook nodig is,
verschillen ze van mening.
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Kerk tijdens de lockdown
Op weg naar Kerst

Iedereen moet wat
inbinden, de kerk
ook. Dat is de
afgelopen tijd ook
volop gebeurd.

Sophie van Bijsterveld

De predikant van de Protestantse Gemeente Wijhe is bezig met het inpakken van         

De een blijft zingen

Lodewijk Dros en Nico de Fijter
redactie religie&!loso!e

De Kerstnachtmis 2020 is geschrapt.
Daartoe hebben de bisschoppen
woensdag besloten. Ze vreesden te-
veel toeloop bij de populaire vierin-
gen. Op Kerstmorgen kunnen hier
en daar weer dertig mensen naar de
kerk.

Een aantal protestantse kerken
volgt dezelfde koers. Klaas van der
Kamp, classispredikant voor Overijs-
sel en Flevoland: “In Wijhe is de
kerststallenexpositie gesloten, alle
diensten gaan online. In de Henge -
lose Waterstaatkerk mogen alleen 
de medewerkenden de kerk nog in.”!

De website van doopsgezind en
remonstrants Nijmegen waarschuwt
in vette letters: “Let op! In verband
met de nieuwe coronamaatregelen
gaan de diensten in de DoRe kerk tot

nader order niet door!” Dat was al 
zo sinds oktober, zegt predikant 
Peter Nissen. “En het plan om met
de Kerst weer te beginnen, hebben
we afgeblazen. Zelf ga ik voor in 
een Kerstnachtdienst in Arnhem,
maar die nemen we van tevoren 
op.”

In Opheusden zitten er komende
zondagochtend driehonderd mensen
in de kerk van de gereformeerde ge-
meente van Opheusden. En ’s mid-
dags weer, zegt ouderling Teunis
Bunt. “We houden ons aan de richt-
lijnen. Als je naar de AH gaat, loop je
meer kans op besmetting.” Kerk-
gang is een ‘eerste, essentiële le-
vensbehoefte’. “Aan onze kerkdien-
sten verandert niets. Mensen kun-
nen daar van alles van vinden. Dat
begrijpen we. En dat is dan zo.”

Dat vindt Peter Fransen eigenlijk
ook. Toen zijn evangelische gemeen-
te in oktober besloot ‘het zingen
even af te schaffen’, besloten hij en
zijn vrouw naar een andere pinkster-
kerk in Arnhem te gaan, de Christian
City Church, kortweg C3. “Ik heb
zelf licht corona gehad, maar die an-
derhalvemeterregel, die hoort niet
bij God. En zingen – Hem loven en
prijzen – is nu eenmaal een gebod
van God.” Bovendien, zegt Fransen,

Kerkdiensten in lockdown:
de meeste kerken houden
hun diensten vooral digitaal.
Maar pinkstergroepen en
orthodoxe kerken gaan stug
door, inclusief zingen.

Tegen iedereen die
roept: we kunnen
niks doen aan de
kerken omdat er
vrijheid van
godsdienst is, zeg
ik: ammehoela

Fokko Oldenhuis



De gewone protestantse en katholieke
kerken houden zich keurig aan de regels

Predikant Klaas van der Kamp
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        de kerststallen nu de kerk dicht blijft door de lockdown. FOTO KOEN VERHEIJDEN

de ander ruimt de kerststal op

‘Nigeria doet niets
voor ontvoerde
schooljongens’

Erik van Zwam
redactie buitenland

Ontvoeringen van schoolkinderen,
jongens, meisjes en vrouwen in het
noorden van Nigeria gebeuren al ja-
ren ongeveer elke dag. Nu is het
groot nieuws omdat Boko Haram af-
gelopen vrijdag circa 500 jongens
van een internaat meevoerde. Net
als in 2014 gaat nu een hashtag op
Twitter viraal: #BringBackOurBoys.

Zes jaar geleden heette het
#BringBackOurGirls. Toen ging het
om 276 schoolmeisjes uit Chibok in
de noordoostelijke deelstaat Borno
in Nigeria. Die ontvoering werd door
de overheid stilgehouden, totdat de
Nigeriaanse activiste Hamsatu Alla-
min er aandacht voor vroeg. Allamin
zette destijds een opvang op voor
meisjes en vrouwen die Boko Haram
weten te ontvluchten. Inmiddels
heeft ze al 580 jonge vrouwen opge-
vangen.!Ze helpt hen bij de terug-
keer in de maatschappij, waar ze
met argwaan worden bekeken.!

Aan de telefoon barst ze meteen
los over de nieuwe ontvoering. “Ik
waarschuw al jaren keer op keer
voor deze vorm van banditisme van
jihadistische terreurgroepen, zoals
Boko Haram, maar de overheid doet
niets.”

Een aantal van de achthonderd
jongens van de middelbare school in
Kankara in de noordwestelijke deel-
staat Katsina wist te ontsnappen tij-
dens het vuurgevecht bij het inter-
naat. Zwaarbewapende mannen op
motoren schoten op beveiligers bij
de school, waar de schooljongens
sliepen. Ze werden daarna in groe-
pen van vijftig lopend afgevoerd
door het Zango/Paula-oerwoud. Ze
liepen dagenlang om aan achtervol-
gers van het leger te ontkomen. En-
kele jongens wisten gedurende de
tocht te ontsnappen.

Losgeld
Het leger zegt te weten waar de
groep zich ophoudt en beweert dat
de bevrijding nabij is. Allamin
schampert dat militairen niets doen.
“In al die jaren hebben soldaten nog
nooit een ontvoerd kind bevrijd.
Ook niet de Chibok-meisjes. 174
meisjes keerden na onderhandelin-
gen veel later terug. Zo’n 102 wor-
den nog steeds vermist.

“Zelf ontsnappen aan Boko Ha-
ram of onderhandelen over losgeld
zijn de enige manieren om vrij te ko-
men voor deze schooljongens. Veel
ouders kunnen niets betalen. Zonen
van arme mensen worden geïndoc-
trineerd en geradicaliseerd om jihad-
strijder te worden”, zegt Allamin.
Het leger zal daar niets aan verande-
ren. “Boko Haram heeft naar schat-
ting vijf- tot zesduizend militanten.
Velen komen om bij gevechten of
zijn het zat en deserteren. Dus Boko
Haram-leiders hebben steeds nieu-

we jihadisten nodig en die rekrute-
ren ze door ze op jonge leeftijd te
ontvoeren.”

Op de achtergrond klinkt gelach
en vrolijk gekwetter. Allamin maant
bewoners van haar opvanghuis tot
stilte. Haar boodschap moet de we-
reld in. “Na de ontvoering van de
Chibok-meisjes in 2014 zijn er heel
veel meer meisjes en vrouwen op
deze manier verdwenen. Daar hoor
je niets over. Aantallen ontvoerden
worden niet bekend gemaakt. De
overheid heeft dat uiteindelijk toe-
gegeven.!In afgelegen dorpen wor-
den vrouwen en meisjes keer op
keer met geweld meegenomen door
Boko Haram. Ze worden naar seks-
kampen afgevoerd voor het plezier
van Boko Haram-mannen. Het is
een beestenbende waar we nu in le-
ven”, roept ze verontwaardigd.

Kwaad vervolgt ze: “De regering
en president Muhammadu Buhari
beloven veel, maar doen niets. Een

mensenleven is voor hen niets
waard.” Allamin voelt zich machte-
loos en depressief door zo veel des-
interesse van de Nigeriaanse over-
heid, die volgens haar niet verder
komt dan propagandapraatjes.

De aanvallen van Boko Haram
nemen in aantal toe, constateert zij.
Vooral in de maand december. Hele
dorpen zijn uitgemoord en verwoest
door Boko Haram in buurlanden Ni-
ger en Nigeria. “Er is geen dag zonder
geweld. Elke dag horen we van nieu-
we aanvallen. Het was een goed re-
genseizoen, maar het voedsel is
schaars.! Uit angst voor moorden en
ontvoeringen wordt er niet geoogst
en gevist. De prijzen voor etenswa-
ren zijn inmiddels exorbitant.”

Terreur interview • In
Nigeria worden bijna
dagelijks kinderen
ontvoerd. Soms zijn ze in
het nieuws, maar over de
meesten wordt gezwegen. 

In al die jaren
hebben soldaten
nog nooit een
ontvoerd kind
bevrijd
activiste Hamsatu Allamin

De treurende moeder van een van
de ontvoerde jongens. 

“ik heb het nodig voor mijn geloofs-
leven. Om me te uiten.”

Fransen is het helemaal eens met
Daniël van Deutekom, een jonge
evangelist met wie hij zaterdag een
‘aanbiddingsmanifestatie’ wilde
houden in Kampen. Die werd verbo-
den.!Van Deutekom postte in okto-
ber een boodschap op Facebook te-
gen het kabinet: “Jullie krijgen nu
een grote vijand tegen jullie. Jullie
zijn tussen de kerken en hun God in-

gekomen. Het gaat hier niet meer
om Covid, maar om totalitaire
macht.” Bij Van Deutekom, die zich
later verontschuldigde voor zijn ‘po-
lariserende’ taal, moesten!vooral de
zangbeperkingen het ontgelden.
“Als christenen mogen we wel wat
assertiever zijn”, zei hij in het AD.
Hij weigerde te accepteren dat ‘onze
mond gesnoerd wordt’.

Daarom werd Fransen ‘zang-
vluchteling’. Hij vond onderdak in
C3. ’s Zondags komen daar twee keer
‘een man of vijftig, netjes op ander-
halve meter afstand van elkaar’.
“Het is héérlijk, dat zingen”, zegt
Fransen. “Het is toch niet verboden?
Niet-zingen is maar een advies.” En
mocht de overheid besluiten tot een
algeheel zangverbod, ‘dan gaan we
buiten zingen’.

Classispredikant Klaas van der
Kamp kan zijn ergernis nauwelijks
verbergen. “De gewone protestantse
en katholieke kerken houden zich
keurig aan de regels. Ze zoeken zelfs
de randjes ervan niet op. Maar op 
sociale media gaat het alleen maar
over evangelische groepen die de 
regels aan hun laars lappen, over
refo kerken met tweehonderd 
kerkgangers. Die verzieken het 
voor ons, daar word ik op aangespro-

ken. Irritant, ja.” Daardoor worden
de ‘gewone’ kerken nog voorzichti-
ger.!“In Wijhe zeggen ze: het mag
nog wel, maar we zien ervan af. Net
als in Heino. Uit solidariteit met ie-
dereen die corona heeft en bestrijdt,
geven we het goeie voorbeeld.”

‘Het plan om met de
Kerst weer te beginnen,
hebben we afgeblazen’

Verbod op bijeenkomst

De Kampense burgemeester
Bort Koelewijn heeft een religi-
euze samenkomst verboden. De
gebedsbijeenkomst ‘Laat Ons
Aanbidden’, georganiseerd
door de jonge pinksterleider
Daniël van Deutekom uit Wes-
tervoort, zou zaterdag plaats-
vinden. Hij verwachtte een paar
honderd deelnemers. Gevaar
voor coronabesmetting zag hij
niet, omdat de bijeenkomst bui-
ten plaats zou vinden.
De burgemeester verbood de
manifestatie, gezien de ernst
van de virusuitbraak en de
maatregelen die landelijk zijn
getroffen om die in te dammen.
De bijeenkomst wordt nu op
kleine schaal elders gehouden
en gelivestreamd.

‘Anderhalvemeterregel?
Dat hoort niet bij God.
En zingen is nu eenmaal
een gebod van God.’

jongens werden vrijdag
door Boko Haram uit
een internaat ontvoerd500

M. Verhagen


