
Weerbare democratie en 

terrorismebestrijding

maxime verhagen

De aanslagen op het World Trade Center in New York, de aanslagen in Madrid

en de moord op Theo van Gogh in ons eigen land hebben laten zien dat de vrije

en tolerante samenleving waarin wij leven geen vanzelfsprekendheid is. Onze

democratische samenlevingen zijn kwetsbaar en worden onder meer bedreigd

door terrorisme, geïnspireerd door moslimfundamentalisme, extremisme en

radicalisering van de verhoudingen in de samenleving. Volgens Maxime

Verhagen, voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, is bescherming

van de rechtsstaat en weerbaarheid tegen terrorisme nodig om te voorkomen

dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. Zo pleit hij voor een

acute aanpak van potentieel terrorisme, en een principiële bestrijding van radi-

calisme in onze samenleving door het principe van de weerbare democratie.

Willen we de grondrechten van burgers, zoals vrijheid van meningsuiting en

vrijheid van godsdienst, kunnen behouden, dan zal misbruik bestraft moeten

worden. Juist ook de meerderheid van moslims wil niks te maken hebben met

het opruiende fundamentalisme en is gebaat bij een harde aanpak van radicale

onruststokers die zich op de Islam beroepen. Burgers spreken de overheid te-

recht aan waar het gaat om de bescherming van veiligheid en het waarborgen

van de waarden van de rechtsstaat. We moeten kritisch bezien of de huidige

structuur van de veiligheidsketen voldoende waarborgen biedt in de strijd te-

gen het terrorisme. Volgens Verhagen moeten de overheidsbevoegdheden en

coördinatie van veiligheid centraal geregeld zijn en is hiervoor doorzettings-

macht voor de minister-president en een Nationale Veiligheidsraad nodig. Ook

participatie van burgers en het wegnemen van de voedingsbodem voor terroris-

me is nodig. Integratie, zelfbewustzijn rond de waarden van de rechtsstaat en

dialoog zijn daarvoor wezenlijk. 

“Wij zijn vredeskinderen. De meesten van ons zijn vredesconsumenten, zonder te

weten wat  oorlog is”.1 De Duitse filosoof Rüdiger Safranski wil ons doen beseffen

dat we in een veiligheidssamenleving leven. Hij stelt dat de hedendaagse leefom-

standigheden zodanig zijn dat de gemiddelde burger aanzienlijk veiliger leeft dan

in de jaren vijftig en zestig, en zeker vergeleken met de eerste helft van de twintig-

ste eeuw, toen Europeanen in werkelijk onveilige tijden leefden. Hij is van mening

dat ook op grond van de gezondheids-, welvaarts- en criminaliteitsstatistieken ob-

jectief te zeggen is dat het huidige veiligheidsniveau in de geschiedenis nog niet

eerder voor zoveel mensen en zo langdurig is voorgekomen. 
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Toch sluit ik me liever aan bij de Duitse socioloog Ulrich Beck die een jaar of twin-

tig geleden de term ‘risico-samenleving’ introduceerde.2 Hij stelde dat door de glo-

balisering en de technologische ontwikkelingen de risico’s die we lopen enorm

zijn toegenomen. Dan gaat het over risico’s op het gebied van gezondheid, zoals

AIDS en SARS; over risico’s op het gebied van milieu, zoals klimaatverandering; en

risico’s op het gebied van sociale zekerheid door bijvoorbeeld  economische reces-

sie. Naast de kansen die globalisering biedt, zijn er dus ook bedreigingen. 

Tot die bedreigingen behoort ook het terrorisme, geïnspireerd door het moslim-

fundamentalisme. Ook in ons eigen land worden we daarmee geconfronteerd. Na

de aanslagen in New York en Madrid is terrorisme nu ook dicht bij huis gekomen

en is in Nederland een situatie van dreiging. Dat maakt onzeker. Want de aansla-

gen op het World Trade Center in New York, de aanslagen in Madrid en de moord

op Theo van Gogh in ons eigen land hebben laten zien dat terrorisme ons dage-

lijks leven kan overvallen. De open, vrije en tolerante samenleving, waarin wij le-

ven, is geen vanzelfsprekendheid. Onze democratische samenlevingen zijn kwets-

baar. Wat dat betreft vormden de aanslagen van 11 september in New York een

breuklijn in onze geschiedenis.  

Deze aanslagen vormden een aanval op de westerse wereld, een aanval op onze

waarden en een aanval op onze samenlevingen. Ik zeg onze waarden: want we re-

aliseerden ons dat terroristen en criminele organisaties zich niets aantrekken van

landsgrenzen en dat ook Nederland en de rest van Europa potentieel doelwit zou-

den kunnen zijn van aanslagen. De aanvallen op New York deden ons beseffen dat

open, democratische samenlevingen, zoals wij die ook in Europa kennen, kwets-

baar zijn en dat zowel onze individuele als collectieve veiligheid bedreigd wordt.

Het verschil tussen externe en interne veiligheid is vervallen, zo stelde Jaap de

Hoop Scheffer terecht naar aanleiding van de aanslagen in New York.3 Ook de

Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft die stelling onderschreven.4

Terrorisme houdt zich niet aan landsgrenzen en kiest zijn doelwitten schijnbaar

willekeurig. In plaats van een tastbare vijand, vechten we tegen een onzichtbare

vijand die erop uit is onze samenleving met onze democratische waarden en nor-

men te vernietigen. 

Het is na de aanslagen van 11 september 2001 veel gezegd: de wereld is niet meer

hetzelfde. Na de Tweede Wereldoorlog hadden Europese landen afgesproken:

nooit meer oorlog. Toen na de val van de Muur ook de communistische dreiging

wegviel, werden taken en doelen van defensie, nationaal en internationaal, her-

overwogen. Een vijand leek niet meer te bestaan. Deze weldadige veiligheidsluwte

mocht niet lang duren. Inmiddels vormt terrorisme een nieuw gevaar voor de we-

reldvrede. Wat dat betreft had Willy Claes een vooruitziende blik toen hij vlak na

zijn aantreden als secretaris-generaal van de NAVO waarschuwde tegen de opruk-

kende fundamentalistische Islam. “Het moslimfundamentalisme is minstens zo
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gevaarlijk als indertijd de communistische bedreiging. Onderschat dat gevaar

niet”, zo stelde hij.5

Terrorisme gaat niet aan ons land voorbij, want ook Nederland is een open samen-

leving. Nederland heeft te maken met voor radicalisme gevoelige minderheden.

Nederland heeft partij gekozen voor de Amerikanen in de strijd tegen het terroris-

me. Nederlandse militairen zijn actief in Irak en Afghanistan. Maar daar liggen

niet de bronnen van het radicalisme en terrorisme. Wie dat stelt, verwart de be-

strijding van het probleem met de oorzaak daarvan. Angst speelt bij zo´n houding

altijd een grote rol. Het radicalisme valt echter niet met welwillendheid in te kap-

selen. Het is een internationaal probleem, dat de VS, dat Rusland, dat Israël en

Europa raakt. Het is ook niet aan Nederland voorbij gegaan. De moord op Theo

van Gogh en de spiraal van geweld en onverdraagzaamheid die daarop volgde, is

te beschouwen als een keerpunt in de Nederlandse samenleving. Afgezet tegen de

rest van de wereld was Nederland een eiland van fatsoen en tolerantie. We worden

nu geconfronteerd met zaken die onze vrijheid, onze veiligheid, onze democratie

bedreigen. We worden nu geconfronteerd met mensen die in onze samenleving

verblijven die bereid en in staat zijn aanslagen te plegen. Er is bezorgdheid in de

Nederlandse samenleving. 

De moord, de openlijke bedreigingen aan het adres van collega-parlementariërs

en het in brand steken van Islamitische scholen, moskeeën en kerken druisen in

tegen alles waar ons land voor staat, zoals de vrijheid van meningsuiting, toler-

antie en verdraagzaamheid. Onze kernwaarden blijken niet vanzelfsprekend te

zijn. 

Het is zaak een antwoord te bieden op deze dreiging. Want geweld, haat en angst

mogen in ons land nooit de overhand krijgen. Het is van het grootste belang dat

we in Nederland met elkaar samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan.

Ons streven is verbondenheid in Nederland en verbondenheid met de in de

Nederlandse rechtsgemeenschap prevalerende waarden en normen. Nederland

moet daarom weerbaar zijn tegen terrorisme. Er moet worden opgetreden tegen

verkeerde elementen in onze samenleving. Kenmerk van een risico-samenleving is

dat je veiligheid nooit volledig kunt garanderen. Maar de kans dat een terroristi-

sche aanslag in Nederland plaatsvindt, moet zo klein mogelijk worden gehouden. 

Ulrich Beck koppelde het gegeven van de risico’s aan het vraagstuk van de verant-

woordelijkheidsverdeling. Het is evident dat het beschermen van de veiligheid

van de burgers en de waarden van de rechtsstaat een overheidstaak is. Het is mis-

schien wel de voornaamste. We kunnen de overheid aanspreken als het gaat om

weerbaarheid tegen het terrorisme. De overheid moet inzicht hebben in de risi-

co’s. Dat verwachten mensen ook. Uit een recente studie van het Sociaal Cultureel

Planbureau blijkt dat de Nederlandse bevolking vreest dat de veiligheidsproble-
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men de komende tijd groter worden. Mensen willen een actievere aanpak van de

problemen.6 De overheid moet dat waarmaken. 

Weerbaarheid tegen terrorisme houdt in:

a) dat in een vroeg stadium radicalisten gesignaleerd worden en getracht moet

worden een aanslag te voorkomen: een acute aanpak van potentieel terrorisme; 

b) dat radicalisme in onze samenleving ook principieel bestreden moet worden:

een weerbare democratie die over de hele linie staat voor de waarden waardoor

zij gedragen wordt;

c) dat overheidsbevoegdheden en coördinatie van veiligheid centraal geregeld

moeten zijn: doorzettingsmacht voor de minister-president en een Nationale

Veiligheidsraad;

d) dat burgers een rol kunnen vervullen bij het verzamelen van informatie: parti-

cipatie van de burger; en

e) dat de voedingsbodem voor terrorisme moet worden weggenomen: integratie,

zelfbewustzijn rond de waarden van de rechtsstaat en dialoog zijn daarvoor we-

zenlijk

Een acute aanpak van potentieel terrorisme

Nodig is een zero tolerance-beleid ten aanzien van potentieel terrorisme. Het gaat

erom die groep van radicale moslims die bereid en in staat is een aanslag te ple-

gen, te verhinderen dat te doen. Die groep blijkt veel groter te zijn dan we aanvan-

kelijk dachten. Er werd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

(AIVD) al een fluïde groep van 150 personen in de gaten gehouden van wie men

aannam daadwerkelijk in termen van geweld te denken en te handelen. Maar de

voedingsbodem, waaruit daarvoor wordt geput, is breder. Volgens de brief van de

ministers Donner en Remkes naar aanleiding van de moord op Van Gogh moet

eerder in termen van duizenden dan in die van honderden worden gedacht.7 Dat

betekent dat het gevaar groter is, en ongrijpbaarder. Nederland is kwetsbaarder

dan velen dachten. Op dit probleem zal het antwoord moeten focussen. Hoe be-

schermen we de samenleving tegen deze groep?

Een daadkrachtige aanpak is nodig. Potentiële terroristen moeten worden ge-

stoord in hun acties en worden opgepakt. Daarvoor is op de eerste plaats interna-

tionale samenwerking nodig. Bij de grensoverschrijdende problemen van de risi-

co-samenleving horen grensoverschrijdende oplossingen. De Europese

Coördinator Antiterrorisme zal de Lidstaten moeten aanjagen om inlichtingen

met elkaar te delen. Maar het blijft een afzonderlijke beslissing van de Lidstaten

om dat wel of niet te doen. Er blijkt veel wantrouwen om vertrouwelijke informa-

tie met elkaar te delen, zeker nu Europa uit 25 Lidstaten bestaat. We zien dat de
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vijf grote Lidstaten wel bereid zijn met elkaar samen te werken. De Coördinator

Antiterrorisme zou hier bij betrokken moeten worden. Ook zou Nederland zelf sa-

menwerking kunnen zoeken met de buurlanden België, Frankrijk en Spanje.

Wanneer gekeken wordt naar de banden van de Hofstadgroep, dan zijn dit de lan-

den waar de radicaal-fundamentalisten contacten hebben.8 Deze landen zouden

samen een begin kunnen maken met samenwerking als het gaat om het uitwisse-

len van informatie, maar ook ten aanzien van radicalisme. Ze kunnen profijt heb-

ben van elkaars informatie en delen dezelfde problematiek. Andere landen kun-

nen dan later nog aanhaken. 

Naast een internationale aanpak is nodig dat de nationale overheid en de nationa-

le veiligheids- en opsporingsdiensten meer bevoegdheden krijgen. De voorstellen

die het kabinet in september deed, hebben laten zien dat het kabinet de dreiging

beantwoordde. Op het gebied van opsporing wordt meer mogelijk.9 Ook de be-

voegdheden van de AIVD worden uitgebreid.

Op deze voorstellen kwam en komt veel kritiek. Zo betoogde het College

Bescherming Persoonsgegevens dat de noodzaak van de uitbreiding van opspo-

ringsbevoegdheden niet is aangetoond.10 De moord op Van Gogh en de voorlopige

´nasleep´ hebben laten zien dat die noodzaak er wel degelijk is. Meer mogelijkhe-

den voor de inlichtingen- en opsporingsdiensten zal natuurlijk ten koste kunnen

gaan van de privacy van burgers. Maar veiligheid van de samenleving gaat wat mij

betreft boven privacy van de burger. Wat dat betreft distantieer ik me van diege-

nen die bezwaren uiten in de zin dat meer bevoegdheden voor de overheid in de

strijd tegen terrorisme het einde van de rechtsstaat zouden betekenen. Zo stelt

professor Van Gunsteren in zijn recent uitgebrachte boek dat de maatregelen die

worden genomen met het oog op het acute gevaar van terrorisme op de langere

termijn een bedreiging voor de democratie vormen en het einde betekenen van

onze liberale samenleving.11 Daar ben ik het niet mee eens. De maatregelen die

worden genomen om terroristen in een vroeg stadium op het spoor te komen, zijn

juist nodig voor de bescherming van de veiligheid van onze samenleving en het

behoud van onze rechtsstaat. De dreiging van het internationale terrorisme nood-

zaakt daartoe. Burgers worden misschien tijdelijk in hun vrijheid getroffen, maar

dit moet worden afgewogen tegen de mogelijkheid dat grote aantallen onschuldi-

ge burgers permanent in hun leven en welzijn worden getroffen en het grote risi-

co dat radicalisme en terrorisme het vrije woord gaan bedreigen, een klimaat van

vrees en angst weten te creëren, waarin parlementariërs moeten onderduiken.

Minister Donner drukte het treffend uit in zijn reactie bij het in ontvangst nemen

van het boek van Van Gunsteren: “De rechtsstaat gaat pas verloren als zij niet

wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden en geen antwoord meer biedt

op de noden en bedreigingen van mensen”. (…) De nieuwe maatregelen zijn juist

noodzakelijk om te voorkomen dat democratie en rechtsstaat op de lange termijn
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verworden tot de tirannie van groepen die met dreiging en geweld aan anderen

hun wil opleggen”.12

Weerbare democratie

Dit brengt me bij een principe, waarvan ik vind dat het centraal moet staan in de

strijd tegen het terrorisme: het principe van de weerbare democratie. In Duitsland

is dit principe neergelegd in de Grondwet.13 Willen we de grondrechten van bur-

gers, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, kunnen behou-

den, dan zal misbruik bestraft moeten worden. Dat is een opdracht voor de toe-

komst. Wanneer bij het praktiseren van het geloof of bij het uiten van meningen

wordt opgeroepen tot geweld, tot haat, of tot het omverwerpen van de democrati-

sche rechtsorde, dan moet dat aangepakt worden. Wanneer in een moskee wordt

opgeroepen tot de Jihad, dan moet die moskee gesloten worden. In tegenstelling

tot wat veel mensen denken, kan dat ook volgens de wet.14 Laten we die bepalin-

gen dan ook toepassen. Daarnaast vind ik dat in een dergelijk geval het moskeebe-

stuur moet worden vervolgd en dat haatzaaiende Imams moeten worden aange-

pakt. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat uitdrukkelijk het

beperken van politieke activiteiten van vreemdelingen toe.15

Maar het bestrijden van radicalisme is breder dan moskeeën. Het gaat ook om lec-

tuur, om radio-en TV-zenders en om internet. Het is onbestaanbaar dat duizenden

radicale sites vanuit Nederland worden verspreid. Het is essentieel dat daartegen

wordt opgetreden. Wat dat betreft is het interessant hoe men radicalisme aanpakt

in het buitenland. De tijd van ‘appeasement’ die Europa zo kenmerkt, lijkt tot het

verleden te gaan behoren, en terecht. In Duitsland bijvoorbeeld wordt radicalisme

streng bestraft. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse zaken, moet ‘the rule

of law’ haar grenzen laten zien. Hij dringt aan op uitzetting van Islamitische haat-

predikers en wil een verbod van dubieuze moskee-organisaties. In Denemarken

kan een Imam die zich bezondigt aan strafbare uitspraken of schending van de

openbare zeden of democratische principes zijn verblijfsvergunning kwijtraken.

In België zijn - na de moord op Van Gogh - zeer strenge maatregelen genomen ten

aanzien van radicale moskeeën en websites. Zo moet er in Belgische moskeeën

verplicht Vlaams of Frans worden gesproken. In Frankrijk heeft de minister van

Binnenlandse Zaken radicale imams het land uitgezet vanwege het niet in over-

eenstemming zijn van hun uitlatingen met de waarden van Franse Republiek. Dat

is de praktijk van een weerbare democratie. Om het goede de ruimte te geven,

moet je het kwade eruit halen. Het opruiende fundamentalisme is een politieke

activiteit waar de meeste moslims niets mee te maken willen hebben. Juist deze

meerderheid is ook gebaat bij een harde aanpak van radicale onruststokers die

zich op de Islam beroepen.
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Doorzettingsmacht voor de minister-president 

en een Nationale Veiligheidsraad

We moeten kritisch bezien of de huidige structuur van de veiligheidsketen vol-

doende waarborgen biedt in de strijd tegen het terrorisme. Een garantie dat een

terroristische aanslag is te voorkomen, is niet te geven. Wel is het zaak om de kans

op een aanslag zo klein mogelijk te houden. Een van de voorwaarden hiervoor is

een eenhoofdige centrale aansturing. Veiligheid in een wereld zonder grenzen

kan slechts effectief zijn via bundeling van alle aanwezige krachten. Over de gren-

zen van de departementen heen zal een betere afstemming moeten worden ge-

zocht. De stap die het kabinet heeft gezet met betrekking tot de bevoegdheidsver-

deling bij terrorismebestrijding tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de

minister van Justitie is een stap in de goede richting. De minister van Justitie

krijgt nu ‘doorzettingsmacht’, waardoor hij zijn bestaande verantwoordelijkhe-

den op het gebied van terrorismebestrijding beter kan uitvoeren. Hij mag maatre-

gelen opleggen, zo nodig zonder zijn collega’s te raadplegen. Dat is prima, want

het vergroot de effectiviteit van het beleid in de situatie van terroristische drei-

ging zoals die is ontstaan. Maar de vraag moet gesteld worden of dat voor de lange

termijn houdbaar en bevredigend is. Voor de toekomst ben ik van mening dat we

moeten komen tot een nog centralere aansturing; aansturing door de minister-

president.

De minister-president is voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. In deze on-

derraad van de ministerraad wordt beleid vastgesteld en worden belangrijke be-

sluiten genomen, zoals oorspronkelijk is voorgesteld door Frinking.16 In de

Nationale Veiligheidsraad hebben de minister-president, de vice-premiers en de

ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken, en

Financiën zitting. Het orgaan heeft nu echter niet meer dan een procedurele func-

tie. Het wordt tijd dat dit orgaan zijn naam waar gaat maken. De minister-presi-

dent is nu primus inter pares, de eerste onder zijn gelijken. Dat neemt niet weg dat

de bevolking, de volksvertegenwoordiging en de media de minister-president con-

tinu aanspreken. Op dit moment heeft hij echter nauwelijks bevoegdheden om de

verwachtingen waar te maken. Dit leidt tot frustraties en vergroot de kloof tussen

politiek en burgers. Het CDA wil dan ook dat de minister-president de bevoegd-

heid krijgt om als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad collega-ministers

dwingende aanwijzingen te geven als dat noodzakelijk is. Hij moet doorzettings-

macht krijgen als er sprake is van situaties waarin de veiligheid van de Staat in ge-

vaar is of wanneer de democratische rechtsorde ernstig bedreigd wordt.

De Nationale Veiligheidsraad moet een staf krijgen die de besluiten van de raad

uitvoert en een coördinerende rol vervult met betrekking tot andere departemen-

ten. Deze staf hoeft niet uitgebreid te zijn, maar moet kwalitatief hoogwaardig

zijn en samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van actoren vanuit de veilig-
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heidsketen, waaronder in ieder geval de AIVD en andere inlichtingendiensten,

KLPD, OM en Belastingdienst. Het Nationaal Coördinatiecentrum, dat nu onder

het departement Binnenlandse Zaken valt, moet onder het departement

Algemene Zaken gaan vallen en deel gaan uitmaken van de staf van de Nationale

Veiligheidsraad evenals het bureau Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

De staf moet via haar vertegenwoordigers bindende aanwijzingen kunnen geven,

zodat snel gereageerd kan worden op eventuele dreigingen. 

Participatie van de burgers

De rol van de overheid moet duidelijk zijn bij een dreigende aanslag, maar ook de

rol van de bevolking. Wat kan de bevolking doen? Wat moet de bevolking doen?

Daar is nu te weinig duidelijkheid over. Burgers kunnen een zeer nuttige rol ver-

vullen waar het gaat om het verzamelen van informatie over een mogelijke terro-

ristische aanslag. Met het gebruik van burgers voor het verzamelen van informatie

worden de ogen en oren van de overheid sterk uitgebreid. Hier moet uiteraard zeer

gericht mee om worden gegaan. Burgers moeten weten waar ze op moeten letten.

Daarnaast is het betrekken van burgers bij het verzamelen van informatie slechts

dan zinvol wanneer er daarna een organisatorisch vervolg aan kan worden gege-

ven.17 Wat dat betreft is het zeer leerzaam om te kijken naar hoe bijvoorbeeld het

Verenigd Koninkrijk dat aanpakt. Daar wordt op alle mogelijke manieren de bevol-

king simpel en overzichtelijk geïnformeerd over wat men kan doen aan preventie

en wat men kan doen als men iets verdachts waarneemt. Op de websites van de

Britse geheime dienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken worden adviezen

gegeven over wat te doen wanneer men in aanraking komt met een autobom, een

bombrief of een tas die tikt. Daarnaast is er een speciale hotline van Scotland Yard

opengesteld, waarop burgers gratis verdachte zaken kunnen melden. In de metro’s

hangen op alle stations posters met daarop tips over wat te doen bij bagage zonder

eigenaar. Alle informatie die binnenkomt bij de autoriteiten wordt met elkaar ver-

geleken, onderling afgestemd en gefilterd. Valse bommeldingen worden zeer

streng gestraft. Het zou goed zijn wanneer ook de Nederlandse burger meer meege-

nomen wordt in het proces van terrorismebestrijding.

Die burger kan tevens deelnemen in een netwerk dat bij een aanslag direct in ac-

tie komt om eerste hulp aan gezin en buren te geven, zoals er in de jaren vijftig de

Bescherming Bevolking was. Een dergelijk netwerk kan door burgers zelf worden

opgezet, de overheid kan daarin een faciliterende rol vervullen. 

Integratie en dialoog

Naast vroegtijdig signaleren en repressie van radicalisme moet er aandacht wor-

den geschonken aan de voedingsbodem ervan. Getracht moet worden te voorko-

men dat een moslim een radicalist wordt. Daar is tijd voor nodig. Een veeleisend
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integratiebeleid moet ervoor zorgen dat mensen zich verbonden gaan voelen met

de Nederlandse samenleving en met de waarden en normen van de rechtsstaat.

Integratie is meer dan het spreken van de taal of het hebben van een baan. Met

moet zich verbonden weten met de waarden en de normen van de Nederlandse

rechtsstaat. Met het bevorderen daarvan is het kabinet momenteel bezig. Maar er

moet nog meer werk van gemaakt worden. Laat ik een voorbeeld noemen. Onze

rechtsstaat is niet uit de lucht komen vallen. Hij kent een geschiedenis van vallen

en opstaan, van valkuilen en leermomenten. Die valkuilen en leermomenten zijn

nog steeds van belang. Zij tonen ons hoe en waar ontsporingen dreigen.

Ontsporingen in de relatie tussen democratie en de dictatuur van de meerder-

heid, in de relatie tussen religie en rechtsstaat, in de relatie tussen verzorgings-

staat en burgerlijke vrijheden. Zij tonen ons hoe en waarom democratie zijn in-

bedding vindt in grondrechten. Zij tonen ons hoe religie en levensbeschouwing

pijlers en dragers van een rechtsstaat kunnen zijn. Zij tonen ons dat een verzor-

gingsstaat kan samengaan met maatschappelijk initiatief. Het zijn die leermo-

menten, die in elk land weer een eigen inkleuring hebben, waar wij veel actiever

mee aan de slag moeten: vooral in het onderwijs en op alle scholen (ook de islami-

tische). De Grondwet is meer dan een set regels. Het is het kristallisatiepunt van

de leermomenten die ik noemde. Het is daarom van belang dat alle scholen hier

aandacht aan besteden en dat een en ander in het kerncurriculum terug komt.

Aandacht voor de voedingsbodem van terrorisme vraagt ook om een zelfreinigend

vermogen van de moslimgemeenschap. Moskeeën, geestelijk leiders, scholen en

leraren mogen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het te-

gengaan van radicalisme. Ook is nodig dat autochtonen en allochtonen voortdu-

rend met elkaar in gesprek blijven. De dialoog met elkaar moet zorgen voor saam-

horigheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid jegens elkaar. Met

waardering en instemming las ik de open brief aan de samenleving van de

Nederlandse Bisschoppen. Zij schrijven dat deze tijd van ons allen vraagt dat wij

het volhouden om een samenleving te zijn waarin tegenstellingen en verschillen

van opvattingen bestaan.18

Tot slot

Het is noodzakelijk ons gezamenlijk in te zetten voor een fatsoenlijke samenle-

ving, waarin iedere burger zich veilig voelt. Een samenleving waar vrijheid ge-

waarborgd wordt en waar we elkaar beschermen tegen dat wat haaks staat op de

waarden die wij hoog achten. Het is nu zaak om samen het hoofd te bieden aan de

risico’s die het radicaal fundamentalisme met zich meebrengt. Ik heb er alle ver-

trouwen in dat we daarin zullen slagen. Want vrijheid en vreedzaam samenleven

zullen altijd haat en geweld overwinnen.

Maxime Verhagen is voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
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Het is van belang

dat alle scholen

aandacht besteden

aan grondwet.
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