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ZONDAGSWET TOEN EN NU

„Indien het al ooit tot de taak van de overheid heeft behoord de plichtmatige viering van de dag des Heeren te verzekeren — dat wil zeggen 
door middel van wettelijke voorschriften de heiliging van de zondag afdwingen — thans kan daarvan naar het oordeel van de regering in geen 
geval sprake zijn. De bemoeiingen van de overheid kunnen er slechts toe strekken uitwendige beletselen voor de heiliging van de zondag weg 
te nemen." 

Dit gaf minister Van Maarseveen — minister van binnenlandse zaken in het eerste kabinet-Drees — in 1952 als toelichting bij de nieuwe zondagswet. Het hoofddoel van deze wet was dan ook beperkt tot 

„bescherming van de openbare godsdienstoefening en van de openbare rust op zondag".

In vergelijking met de zondagswet van 1815 — die tot op dat ogenblik nog altijd van kracht was — betekende dit een stap achteruit. Koning Willem I had 
— „op het voetspoor onzer godsdienstige vaderen die daar op steeds den hoogsten prijs stelden" — een verplichte („pligtmatige") zondagsviering 
voorgeschreven. Zo was het „gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd" strikt verboden te „spelen" („het zij kolven, balslaan of 
dergelijke"). Daarnaast werden „geene openbare vermakelijkheden — zoo als schouwburgen, publieke damspartijen, concerten en harddraverijen — op 
de zondagen en algemene feestdagen gedoogd".

Op overtreding stond een boete van „niet hooger dan vijf-en-twintig guldens" of een gevangenisstraf van maximaal drie dagen voor hen „die buiten staat 
mogten zijn deze boete te betalen".

Knellend
Ruim honderd jaar lang is in de Eerste en Tweede Kamer aangedrongen op indiening van een nieuwe zondagswet. De roep was al in de tweede helft 
vian de vorige eeuw vrij algemeen. De oorzaak dat het tot 1953 duurde voordat de wet van koning Willem I het veld moest ruimen, was het gebrek aan 
overeenstemming over de inhoud van een nieuwe zondagswet.

Reeds in het midden van de vorige eeuw vond men — met name in liberale kring — de zondagswet van 1815 te knellend. Omstreeks 1860 was er een 
sterke aandrang om deze wet in te trekken. Minister Godefroi wist deze druk te weerstaan. De tijd was zijns inziens nog niet rijp voor intrekking „omdat 
de gevoelens over het beginsel eener zondagswetgeving nog te veel uit een liepen". Ongeveer twintig jaar later achtte minister Modderman intrekking 
„een eisch des tijds". Tot daden is het niet gekomen.

Enkele jaren later — in 1886 — kwam er wel een voorstel voor een nieuwe zondagswet. De indiener was minister Du Tour du Bellinchaven. Doel van dit 
wetsontwerp was bevordering van de „algehele zondagsrust". De „plichtmatige viering van de dag des Heeren" wenste het niet af te dwingen. „Het 
persoonlijk inzicht der burgers gaat de wetgever niets aan", meende deze minister. Zijn ontwerp is nooit wet geworden. Zonder nadere mededeling werd 
het voorstel in maart 1880 — toen het kabinet-Mackay (AR en RKSP) aan het bewind kwam — ingetrokken. De zondagswet van 1815 had de aanval 
overleefd.

Ruys
Een nieuwe aanval volgde in 1920. Minister Ruys de Beerenbrouck kwam met een nieuw voorstel. „De christelijke levensbeschouwing, welke de zondag 
als de door God verordende rustdag erkent, kan niet door de wet worden opgedrongen. Ieder blijft volkomen vrij die dag te besteden gelijk met zijn 
inzichten strookt", aldus de toelichting bij het voorstel-Ruys.

Van de overheid kon slechts worden verwacht — zo meende deze rooms-katholieke minister — dat „zij bij het inrichten en regelen van de publieke 
dienst het goede voorbeeld zou geven, maatregelen zou treffen om te voorkomen dat de wijding van de zondag zonder bepaalde noodzaak zou worden 
verstoord en de mogelijkheid van vervulling van godsdienstplichten in de ruimste zin zou bevorderen, waardoor uiteindelijk tegengegaan zou worden dat 
aan de ontspanning van sommigen de rust van anderen zou worden opgeofferd."

Omdat het wetsontwerp de anti-revolutionairen — een onmisbare bondgenoot in die tijd — te ver ging, verdween het in de ijskast. Op 21 december 1937 
werd het stilletjes ingetrokken. Opnieuw was een aanval op d''aloude zondagswet, afgeslagen.

Het zou nog ruim vijftien jaar duren, voordat deze „wet houdende voorschriften ter viering der dagen den openbare christelijken godsdienst toegewijd" 
plaats maakt voor een nieuwe zondagswet.

Dit betekende niet dat tot de vijftiger jaren de zondagsviering door de overheid als „pligtmatig" werd voorgeschreven. Integendeel. De zondagswet van 
1815 had eigenlijk al lang afgedaan. Allerwegen werd er de hand mee gelicht. Zelfs ministers trokken zich er — openlijk — niets meer van aan. Zo werd 
de burgemeester van Haarlem in 1897 door minister Van Houten op de vingers getikt, omdat hij de hand wilde houden aan de „verouderde" 
zondagswet . . .

Op 15 oktober 1953 was het dan zo ver: het voorstel van minister Van Maarseveen — in het parlement verdedigd door minister Beel — haalde de 
eindstreep. De Eerste Kamer ging akkoord. Op 7 december trad de nieuwe zondagswet in werking. „Openbare vermakelijkheden" werden in deze wet 
alleen ''s zondagsmiddags (na één uur) toegestaan. Het bleef verboden ''s zondags „zonder genoegzame reden" de openbare rust door arbeid te 
verstoren.

Kritiek
De instemming in de Tweede Kamer was verre van algemeen. Niet alleen de SGP''ers ds. Zandt en ir. Van Dis waren tegen, maar ook de anti-
revolutionairen, liberalen en communisten wezen de opvolger van de zondagswet van 1815 af.

- Ds. Zandt veroordeelde het voorstel scherp. Naar zijn mening was het „een totale verloochening van hetgeen God in Zijn gebod betreffende de 
heiliging van en de rust op zondag eist". Van de heiliging van Gods dag was volgens hem in het wetsontwerp niets terechtgekomen. „Het is wel heel 
bedroevend dat menselijk inzicht boven Gods gebod gesteld is en zo de enige juiste grondslag totaal verwaarloosd is", zei de SGP''er. 

- De AR-fractie stemde tegen, omdat de zondag — naar de zin van de rooms-katholieken — op één lijn gesteld was met de christelijke feestdagen en 
omdat er een verschil gemaakt was tussen de zondagmorgen en zondagmiddag. De principiële bezwaren van de SGP noemde AR-woordvoerder Bruins 
Slot „een slag in de lucht". 

- De liberaal Ritmeester maakte grote bezwaren tegen dit „keurslijf". 

- De communisten wilden niets van het voorstel weten, omdat het de strijd van de arbeidersklasse ernstig zou belemmeren. 

Met steun van KVP, CHU en PvdA haalde minister Beel toch de overwinning. KVP-kamerlid Maenen: „Het katholieke volksdeel is niet tegen gepaste 
sportbeoefening op zondag, mits de godsdienstplichten niet veronachtzaamd worden."
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