Klein verschil, grote gevolgen
Het arrest van de Hoge Raad in de SGP-zaak nader geduid

Op 9 april 2010 sprak de Hoge Raad uit dat de Nederlandse Staat ver-
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plicht is effectieve maatregelen te-nemen om een einde te maken aan

de onthouding van het passief kiesrecht aan vrouwen door de SGP.
Dit terwijl de Raad van State 9P 5 december 2007 juist had geoordeeld dat van een daadwerkelijke beperking van het passief kiesrecht
geen sprake is, nu vrouwen in Nederland van voldoende andere partijen lid kunnen worden die wei vro·uwen

kandi~eren

voor vertegen-

woordigende functies. Hoe kan het dat twee hoogste rechtscolleges
in betrekkelijk korte tijd tot deels tegengestelde uitspraken kamen
en hoe in het bijtonder het recente arrest van de Hoge Raad nader te

duiden?
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geweest dat bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst
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wordt de keuze tussen de conflicterende grondrechten

deze partijen de staatsvrije ruimte voor dE; burger we1-

in een geval als het onderhavige een politieke keuze
[5].

bewust verkleinen. Dit gebeurt weliswaar in de meeste
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neemt evenwel niet weg, dat het arrest van dit college
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[6] James Ken-

21

nedy, 'Politici
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ring van het bijzondere onderwijs .en andere levensbeschouwelijke organisaties, het dragen van hoofddoeken en boerka'sen de weigering om terbegroeting
elkaar de hand te schudden [6].
Het is mogelijk deze strijdende paradigma's ter zake
van de verhouding tussen overheid en gO,dsdienst in
partijpolitieke termen te vertalen, nu de seculiere partijen van links tot rechts, volgens een geoefend waarnemer, in hun verkiezingsprogramma's 2010 !lieer dan
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