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‘De Kerk beschikt over 
overtuigende documentatie 
over haar eigendommen’

De Spaanse regering wil eigendommen van 

de katholieke Kerk in beeld gaan brengen. 

Gevreesd wordt voor een “verborgen confi s-

catie” van kerkelijk onroerend goed. “Men 

wil de publieke opinie doen geloven dat de 

Kerk goederen bezit die niet van haar zijn.”

Francesco Paloni

De Spaanse socialistische regering heeft een plan aan-
gekondigd om het onroerende goed van de katholie-
ke Kerk in kaart te brengen. Doel daarvan is om na te 
gaan in hoeverre de Kerk rechtsgeldig eigenaar is van 
bijvoorbeeld kerkgebouwen, grondgebieden en hei-
ligdommen op het Iberisch schiereiland.

Geest van antiklerikalisme
Het plan werd onlangs aangekondigd door Antonio 
Hurtado van de PSOE, de ‘Spaanse PvdA’. In dagblad 
ABC zegt de politicus dat met het plan duidelijk zal 
worden dat de katholieke Kerk in bepaalde gevallen 
ten onrechte onroerend goed heeft geregistreerd in het 
Spaanse eigendomsregister. “Er zal worden aange-
toond dat men in steden zoals Cordoba, Zaragoza of 
Pamplona, veel toegeefl ijker is geweest om de regis-
tratie van onroerende goederen van de Kerk te facili-
teren.” Het gaat daarbij om goederen die volgens Hur-
tado nooit op naam van de Kerk ingeschreven hadden 
mogen worden, omdat ze tot het publieke domein 
zouden behoren.
De Spaanse bisschoppen reageerden fel op het initia-
tief van de regering. Zij vrezen een “verborgen con-
fi scatie” en vragen om “de oude geesten van het an-
tiklerikalisme niet te doen ontwaken”. De bisschoppen 
doelen op de beruchte ‘Spaanse confi scatie’ die plaats-
vond tussen de achttiende en de twintigste eeuw. In 
die periode werd kerkelijk onroerend goed gedwon-
gen onteigend en in openbare veilingen verkocht. Het 
ging daarbij bijvoorbeeld om eigendommen van reli-
gieuze ordes.

Wezenlijke verschillen
Volgens Lourdes Ruano Espina bestaan er echter we-
zenlijke verschillen tussen wat vroeger plaatsvond en 
wat er nu gaande is. De hoogleraar Kerkelijk Recht 
van de Universiteit van Salamanca merkt op: “De 
Spaanse confi scatie was een historisch proces dat 
plaatsvond op een moment in onze geschiedenis dat 
het recht van de katholieke Kerk om goederen te ko-
pen of te beheren niet werd 
erkend. Dit leidde tot ont-
eigening of in sommige ge-
vallen tot beslaglegging 
door de staat.”
Espina vindt dat de media 
het regeringsinitiatief ten 
onrechte in verband bren-
gen met de confi scatie. De 
zaak draait volgens haar 
om iets anders, namelijk dat ten onrechte wordt gezegd 
dat de Kerk zich goederen heeft toegeëigend die haar 
niet toebehoren. “Men wil de publieke opinie doen ge-
loven dat de Kerk goederen bezit die niet van haar zijn, 
maar van het volk.”
Espina denk dat het plan van de regering juridisch geen 
grond heeft. “De Kerk beschikt over overtuigende do-
cumentatie over haar eigendommen”. Toch willen veel 

Moet de Spaanse Kerk vrezen  
voor haar eigendommen?

ben nationale, provinciale en gemeentelijke overheden 
in de loop der jaren verschillende overeenkomsten on-
dertekend waaruit blijkt dat de kathedraal “onbetwist-
baar eigendom is van de Cordobese Kerk”.

Kerk is doelwit
Volgens Maria Garcia past het plan van de regering in 
het kader van het toenemend “agressief laïcisme” in 
Spanje. Garcia is voorzitter van het Observatorium voor 
Religieuze Vrijheid en Vrijheid van Geweten (OLRC), dat 
toezicht houdt op de vrijheid van godsdienst in Spanje. 
Sinds 2011 publiceert het OLRC jaarlijks een rapport. Uit 
die rapporten blijkt dat in Spanje steeds meer incidenten 
plaatsvinden waarbij de vrijheid van godsdienst in het 
geding is. In 2017 nam het aantal incidenten weliswaar 
iets af, maar ze waren wel gewelddadiger van aard.
De katholieke Kerk is bij deze incidenten het voor-
naamste doelwit, vertelt ze. Het initiatief van de rege-
ring is volgens haar een voorbeeld van een campagne 
die religie uit het publieke domein wil verbannen. 
Linkse partijen als PSOE, Podemos en IU, maar ook de 
nationalistische Catalaanse partijen spannen zich hier-
voor in, stelt Garcia. “Deze partijen zijn van mening 
dat religie alleen in de privésfeer beleefd mag worden. 
Men verwart de scheiding van Kerk en staat met de 

tegenstanders van de Kerk twijfel zaaien over het wet-
telijk handelen van de Kerk, zegt de hoogleraar.

Onbetwistbaar eigendom
Een goed voorbeeld van deze kwestie is de controver-
se rond de beroemde kathedraal-moskee van Cordo-
ba, in het zuiden van Spanje. De Spaanse socialisten 

claimen dat het complex, 
dat tijdens de Moorse over-
heersing in Spanje tot mos-
kee werd omgedoopt, “be-
hoort tot publiek domein 
en nooit door de Kerk gere-
gistreerd had mogen wor-
den”.
Espina: “Verschillende rech-
terlijke uitspraken en histo-

rische documenten tonen aan dat de Kerk al meer dan 
acht eeuwen als eigenaar mag worden beschouwd. Het 
complex is gebouwd op een antieke Visigotische basi-
liek die gewijd was aan de martelaar Sint-Vincentius. In 
1236 werd het complex na de Reconquista, de herovering 
van Spanje door koning Fernando III, aan de Kerk ge-
schonken om er een kathedraal van te maken.” Volgens 
de aartsbisschop van Sevilla, mgr. Juan José Asenjo, heb-
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verwijdering van religie uit het publieke domein.”
Garcia beaamt de uitspraken van de Spaanse bis-
schoppen: “De socialistische partij wil, door het in 
kaart brengen van kerkelijke eigendommen, een ver-
borgen confi scatie doorvoeren.”
Deze vorm van laïcisme is ook zichtbaar in andere ini-
tiatieven van linkse en Catalaans-nationalistische par-
tijen, stelt ze. “In verschillende gemeentes zijn de af-
gelopen jaren ‘moties van laïciteit’ aangenomen. 
Politieke vertegenwoordigers mogen bijvoorbeeld niet 
meer deelnemen aan religieuze evenementen, zoals 
processies. Ook is men van plan om de wet die gods-
lastering verbiedt, af te schaffen.”

22 miljard euro
Fernando Giménez Barriocanal, ondersecretaris van 
Economisch Zaken van de Spaanse bisschoppencon-
ferentie, zegt desgevraagd dat Spanje ongeveer veer-
tigduizend gebouwen, stukken grond en andere zaken 
telt die als eigendom van de Kerk worden aangemerkt. 

“Deze 23.000 parochies en duizenden heiligdommen 
en andere gebedshuizen konden pas in de late jaren 
negentig in het register worden ingeschreven.”
Een fl ink deel van het onroerend goed dat door de 
Kerk wordt beheerd, levert een “culturele, educatie-
ve, religieuze en uiteraard ook fi nanciële bijdrage” aan 
Spanje. Volgens een onderzoek van het internationaal 
accountantsbedrijf PriceWaterhouseCoopers genereert 
de Kerk jaarlijks een bijdrage van 22 miljard euro aan 
de nationale economie, ongeveer 2% van het Spaans 
Bruto Nationaal Product. Dat geld komt bijvoorbeeld 
binnen door de talloze toeristen die Cordoba bezoe-
ken omwille van de kathedraal, of Barcelona om een 
blik te kunnen werpen op de Sagrada Familia.
Volgens Barriocanal wil de Spaanse bisschoppencon-
ferentie nu geen negatief oordeel vellen over de mo-
gelijkheid dat gegevens uit het eigendomsregister 
openbaar worden gemaakt, “mits de publicatie ge-
beurt conform de geldende regelgeving en niet op ba-
sis van discriminatie” ten opzichte van de Kerk.  +
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De controverse rond de kathedraal-moskee van het Zuid-Spaanse Cordoba is een goed voorbeeld van de kwestie rond kerkelijk 
eigendom in Spanje. Andere bekende godshuizen waarover getwist wordt zijn (van linksboven met de klok mee) de kathedra-
len van Santiago de Compostela en Burgos, de Sagrada Familia in Barcelona en de kathedralen van Zaragoza en Madrid.
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Ook al vind ik spin-
nen echt afschuwe-
lijke, akelige rot-
beesten en ben ik er 
als de dood voor, 
toch zijn ze fascine-
rend. Als ik ’s och-
tends in alle vroegte 
langs de heidevel-
den naar mijn werk 
fi ets, zie ik vaak een 
heleboel webjes in 
de heideplanten zitten. Ik dacht dat ik al 
vroeg actief was, maar die beesten zijn 
blijkbaar nog veel eerder uit de veren om 
vlijtig hun web te spinnen. 
Logisch, want als ze dat niet doen, lopen 
ze hun voedsel mis. Dat kunnen ze zich 
niet veroorloven, want zij hebben geen 
koelkasten vol voedsel achter de hand. Ze 
lijken het verkrijgen van hun maaltje daar-
om een hoge prioriteit te geven. 
Hebben wij ons dagelijks brood eigenlijk 
ook zo goed in het vizier? En dan bedoel ik 
natuurlijk (ook) onze geestelijke maaltij-
den.
In principe is er voor katholieken de ver-
plichting om op zondag en andere ver-
plichte feestdagen aan de Mis deel te ne-
men. Deze ondergrens kan al als een hele 
opgave klinken. Bovendien kan het over-
komen als een ongewenste bemoeienis. 
Als je die Mis echter ziet als een maaltijd, 
is een keer per week eigenlijk veel te wei-
nig. Mocht mijn peutertje slechts een keer 
per week willen eten, dan zie ik me genood-
zaakt hem te dwangvoederen. Niet om hem 
te pesten, maar omdat ik wil dat hij een ste-
vige, sterke beer wordt, en geen uitgemer-
geld krielkipje. Zo is het ook met ons gees-
telijk voedingspatroon: als we onvoldoende 
voedingsstoffen binnenkrijgen, zullen we 
niet sterk in onze geestelijke schoenen 
staan. Teer dus niet op zoete troep, maar eet 
geregeld een gezonde maaltijd.
Waar halen we de tijd dan vandaan, denkt 
u misschien. Die spinnen hebben gemak-
kelijk praten, want zij hebben een simpel 
leven dat uit een paar basisbehoeften be-
staat, zoals slapen en eten. Een keertje 
voortplanten en hun leven is wel weer 
compleet. Anders dan wij zijn zij niet zo 
druk met al die onzin die wij zowel on- als 
offline om ons heen hebben. Bovendien is 
hun leven zo overzichtelijk dat het niet zo 
moeilijk lijkt om de focus op de juiste acti-
viteiten te leggen. 
Doen wij dat ook? “Ik sta zo’n beetje mid-
den in de nacht op om de dag te kunnen 
beginnen met bidden”, heb ik nooit iemand 
anders dan een geestelijke horen zeggen. 
Waarom eigenlijk niet?
Als mijn peuter weer eens veel te snel aan-
geeft dat hij genoeg gegeten heeft omdat 
hij liever wil spelen, dan zeg ik tegen hem: 
“Je moet wel genoeg gegeten hebben tot de 
lunch, hè!” En dan passen er vaak nog wat 
happen bij.

Annemarie Scheerboom

Ons dagelijks brood
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