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De uitgangspunten van het huidige minderhedendebat zijn dubi

eus. In de christen-democratische benadering moeten de Bijbelse 

woorden 'Gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij' centraal 

staan. Mensen hebben hun waardigheid omdat ze door God ge

maakt zijn en in relatie staan tot God en elkaar. We moeten stre

ven naar een cultuur waarin centrale waarden worden gedeeld en 

waarin tegelijk ruimte is voor pluriformiteit. Het wordt tijd voor 

een gezamenlijke, welwillende en kritische dialoog. 

I 
k mo\:t ;teeds wccr dcnk\:n Jan e\:n 

ochtend in juh 1990, tocn cen do

mince in )ocgmlavic lin d\: 

Vojvodinil I ailn e\:11 

het werd on<, vrccmd te moe de I )ic 

man hedt zijn zin gckrcgen. [en oor

Zilak - r1ilil'>t ccn aantill andere - van de 

I 
ligt in een macho-cultuur 

, von JOngcn'-. met mcs"icn 

op zilk ,\ bJr die is er niet 

illl\:en rn loegoslavic L\:n 

Jndere oorzilak ligt in hct 

nail'>l clkilJr Iaten Ieven van 

grocpcn met h\:houd viln 

culturek identiteit. zondcr 

..,ocialc intcgratic 

kcrkeli)ke commis-,ic Villl 

buitenbndcr-, V\:rtclde over 

de -,panningcn in )ocgo

-,\ilvic, \:11 ook in zip1 dorp 

waar l-fongarcn, ScrviCr~, 

Kroiltcn en cen ililntal 

mmlim-, Iedden - met elk 

ccn eigcn dec\ van hct 

dorp 0n behoud van hun 

cigcn cultuur i'>choolt)e'>, 

winkek rJdiozender-,, kcr

kcnl. In zijn dorp wa<, kort Prof dr. H i\1 \lroo111 
In hct hart Viln de problc

matiek ligt het nJtionali-,-

t\:voren cen hije\:nkom'>t over d\: <,pan

ningen gcorgilni'>ccrd Ti)den<, dczc bij

ccnkonlst was ecn 1nan opgc~taan, die 

gerocpen hJd dat gepraat nieh hielp, 

vcrvolgcns \:en IJng en hreed mcs hJC! 

getrokken en het omhoog had gehou

dcn met de woorden: "dlt i'> de oplm

sing voor Joegoslavic" Wij schrokken, 

me. lr zijn t\vcc Ultingcn van nationa

\i-,mc De cnc kan gcmakkclijk tot ctni-

I )it artikclrs de tekst Pdrr de illlediruJ die rPml 

tJchoudCII ofJ 3e umfcrurlie 'lrrPestne/1 irr illlcifrt

rell, <Jchoude!l o{l 1 1 oktohn jontJst/ederr te 

NieurPc!JeirJ. f)czc corrfncrrtic 11'<11 ,;cor1}<111isemi 

door hct /rrtcrculturcclllcr<il/d. 



,che zu1venngen lciden: 'on<; lond voor 

on'-., voor ondcrcn gccn plaZits!'; de an

dere vorm vJn lliltiOni!li,me lcidt tot 

een keuze voor vreemdcling<;chi!p in 

het lond Wi!Jr men lcelt Sommige 

Hongilren 1n Slowokije voelcn zich 

HongJ.Jr en na ruin1 zcvcntig jaar nog 

<;teed' niet een heetJe Slowililk. ,\bi!r 

wilt te denken Villl een (ontw1kkeldel 

vreemdel111g die ze<; 10ar in Ncderbnd 

gewoond hecft en in deze Ji!ITil ,Jccht<; 

ccn enkel Nederli!nd' woord hecft ge

lccrd~ Oni'nteren de divcr<;e Jllochtone 

groeperingen in on<; bnd zich op de 

cultuur von hun oude ot op de cultuur 

von hun nieuwe natic' En nu hehhen we 

het i!llcen nog milar over allochtonen 

en n1et over autochtonen en de moei

liikheden die zij oproepen 

In een mqnenveld van etni<;che <;pan

ningen, economi<;che ongeli1kheid en 

hor-.,ing vtHl culturcn n1octcn we gcza

menlijk een weg zoeken. In vergeliJking 

met ccn aJntal on1ringcndc 1Jndcn gJat 

het 111 Nederland hclemi!Jl niet zo 

,Jccht. ,\loi!r, al kunnen we relaticf te

vreden zijn, de prohlcmen zijn ern<;tig. 

I )otlronl i-. hct vtln groot he lang tc hc

pakn wclkc uitgLing-,puntcn richtinggc

vend zouden moeten zip1 voor het 

minderhedenhelc1d' De uitgang<;pun

ten d1e in de dehi!tten hierover gehruikt 

worden, acht ik nogi!l duhieu<;_ J)e 

chri<;ten-democrJtie moet deze hckriti

<;el-cn en vervilngen door i!ndcre. In het 

ecr<;te deel Viln mijn hetoog hckriti<;cer 

ik vier centrJie hegimelcn van het de

hilt over minderheden Vervolgcn<; <;ug

geren ik drie alternatieve hegimelcn 

die in het vcrlcngde liggen Viln de 

chri<;ten-democri!ti<;che traditie. 

Dubieuze beginselen 
In het mindcrhedcn ol plurali-,me-dehat 

gailn velcn van een i!Jntal dubieuze he

glll,elcn uit. lk noem cr vier. 

1. Celijkheid um1 culturw 
Het geloof dilt de We<;ter<;e cultuur de 

he,te cultuur i<;, i<; li!lthi!n<; in <;chijnJ 

weggcvallen De We<;tcr<;e cultuur 

kwam onder zwJre kritiek Het zou 

wij<; gcwee<;t zipl om te concluderen 

dat de We<;tcr<;e cultuur zoal, elke Jll

dcrc een Jantal wilardcvolle e11 een Jan

till kwolijke elcmenten hevJt. Doarvoor 

zou !llCll cchtcr ccn nlaat-..tat nodig 

hehhcn, mJJr jui<;t de gedJchte aan een 

maJll,ttd wantrouwdc n1cn Zo ..,]ocg 

n1cn door naar nlZl'-1'-,ICVC oordclcn. 

VJnuit de ene cultuur zou men nieh 

mccr over \VJ.J.rdcn in ccn andere cul

tuur kunnen zeggen Zo kwJm men hij 

cultuurrelatlvi-,me uit. 1 C:ulturen zip1 

gelijkwaardig, werd het hegimel 

2. Cr1lturele ideJJtitctt 
Vanuit deze uiter<;t nohelc gedachte 

kunnen we hegrijpen dJt men over de 

identiteit viln ccn cultuur ging <;preken 

culturelc idcntiteit. lk hegrijp niet goed 

wat dat i<; C:ulturelc identiteit i<; toch 

niet ich va<;t<;taand<;~ Zoal' een men<; 

een levcn<;gc-,chiedeni' doormaakt d1e 

hJar mJakt tot wie ze i,_ hJJr identiteit 

vormt, zo heeft ook een land een ge

-.chicdcni-. van n1cn-.cn die wcggaan en 

men<;en die komen, memen die <;ommi

gc dingcn van vrocgcr koc.,tcrcn en hc

houden. maJr andere traditie<; li!ten 

vallen en <;om<; ook een heel i!ndere 

richting 1miJan' C:ulturen zip1 dynJ

mi,ch. 

Het <;prcken over 'culturelc idcntiteit' 

van grocrcn in de '-lamcnlcving i..., on

jui..,t en gcvaarliJk a].., \VC vcrgctcn dat 

cultuur <;teed, veri!ndert, dot de e11e cul

tuur op de Jnclere lllwcrkt, en cbt men

<;en JJ11 ollerlci invloedcn hloot<;taJn 

Het i<; een heel vailg hcgrip. Wat hc

doclt iemand cr eigenlijk mee~ Laten 

we ecn cenvoudig voorbeeld nemen: 

een integerc mo,lim uit cen herg<;trcek 
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lceft al jaren met vrouw, kinderen en nu 

ook kleinkinderen in een negentiende

eeuwse wijk in een grote <;tad in om 

land, heeft kantoren schoongemaakt, 

de straat geveegd en i., nu werkloo-. en 

arm. Wat kunnen we ermee bedoelen 

dat hij zijn 'culturele identiteit' heeft 

behouden: Hopelijk niet dat hij alles 

nog net zo doet, denkt en voelt als 

veertig jaar geleden. Dat zou heel on

gezond zijn - dat gcldt overigens voor 

icder van ons. Culturele identiteit is 

geen ding dat je kunt hewaren. Hct 

gaat om persoonlijke integriteit. 

3. !V1ulticulturele smnmlwim} 

gedachte van een multiculturele cultuur 

i<; echter even onzinnig als die van ecn 

vierkante cirkcl. 

1\ len sen hehben hun eigcn levcnswcg. 

De samenlcving i-, geen qncltkroe-. (al

lcmaal hetzcltde) en ook gccn hundcl 

grocpcn (multiculturelc samenlcving) 

maar ecn pluriforme samenleving waar

in mcnsen vcel dclen en ook eigcn we

gen gaan. Daarmce staan we voor de 

prohlcmatiek van de plurale samcnlc

ving: cr he.,taan allcrlci ideecn over het 

goede Ieven, het staat memen vriJ daar

over hun eigen gedachten te hehhen. 

Als deze ideccn sterk uiteenlopen, <,taat 

de samenleving als samen lcving onder 

Met de culturele identiteit valt natuur- druk. 

lijk ook het volgende beginsel weg, de 

multiculturele -,amenlcving, want dat 

moet toch cen <,amenlcving zijn die uit 

allerlei groepen met een cigen culturelc 

idcntiteit bestaat. Wat wei kan bestaan, 

en in Nederland ook sinds lang bestaat, 

is ecn pluriforrne samcnleving: mensen 

dclcn genocg \Vaarden on1 tc wctcn wat 

ze aan elkaar hehhen en om samcr1 iets 

te kunncr1 1 vcr-der zijn cr allerlei vcr

schillcn. 

4. SclJeidiJJg prive-fmhliek 
Hct gronddogn1a van de ge~eculari~ccr

de cultuur is de scheidrng tuS'>cn prrvc 

en publiek Doordat men het publieke 

domcin zo '>mal mogclijk maakt, lijkt 

ruimte voor 'de multi-culturclc samen

lcving' te ontstaan -maar (hicr komt de 

aap uit de mouw) die is dan wei naar de 

privc-sfcer verbannen. ldeeen over het 

goede Ieven zijn privc 

Het begrip multicultureel 

deugt niet. Ecn korte om

schrijving van 'cultuur' is: 

het geheel van waarden en 

norrnen waar menscn zich 

De gedachte van 
het staat icder vrij daar-

over tc denkcn wat men 

wil. Op hct puhlieke tcr

rein zijn cr aileen minima

lc afspraken met een 

een multiculturele 

cultuur is even 

voor willen inzetten. 2 onzinnig als die van \malic' moraal zondcr wei-

Cultuur is de grondslag 

van de samcnleving. De 

Nederlandse cultuur be-

een vierkante cirkel. ke we het nict kunncn 

docn eerlijkheid, niets 

staat in de waarden en normen waar-

voor we om willen inzcttcn. Het 

woord cultuur werd echter ook ge

hruikt voor gewoontcn en waarden van 

minderheden, zowel voor Turkse' mos

lims als voor Staphorst-.e christencn 

elk met ecn cigen culturele identrteit. 

Zo werd Nederland ccn land vol cultu

ren, een multiculturclc cultuur dus. De 

zonder iemands i nstem

mrng en dergeli)ke ' De scheiding 

prive-publick is een 'oplossing' voor hct 

prohlccm van het plurali-,mc Wat ic

mand gelooft en met het eigen Ieven 

wil, moet iedercen zelf wetcn. )c mag 

hct zclf wetcn zolang nicmand er last 

van hceft. 

Rcligie valt uit de boot, hct meest kras 

in het Frame bcgimel laJcil{ Kras was 



het voorheeld van Delors, die als voor

zittcr van de lurope'>e Commi'i<>ie hc

kendc luropa hedt een ziel nodig (en 

daarbij aan gcloot dachtl, maar cr a!<; 

politicu<; eigeniiJk niet<; over kon zcg

gen. Nodig. maar onbe-.preekhaar. 

llczieling, maar voorlopig huitcn de or

de.' 

Het dogma van de seculiere <;taat hcdt 

als dkct dat mensen die gclovcn hun 

nwtivatie en hun diepstc waarden nict 

in het publiekc domcin mogcn inhren

gen, en daarmee ook hun kritiek op Wilt 

gunghaar i.., nict. Wclnu, er woncn in 

dit land vclc honderdduizcnden mi-

grantcn n1ct hun cigcn idccCn over \Vat 

gocd Ieven is. wat hchoort en nict bc

lwort. Vanuit het dogmil van de ncutra

lc staat negeert de mecrderheid hun 

ideecn: hinncmkamcr<;, privc mogen ze 

die hchbcn. maar puhliek doen ze cr 

n1et toe 

Hicruit blijkt dat de scheiding privc

puhliek zed-. die vorm krijgt, gccn le

vcn<;bc<;chouweliJk ncutraal hcgin'icl i'> 

maar in feitc ccn geseculari'>ccrd dog

ma.' De <;chciding prive-publiek brengt 

godsth:n-.t naar de rand van hct Ieven. 

lk '>cheiding van idcalcn en be,tuur 

'>noert de profctcn en dromers de 

mond: zc mogen met concrete belcids

voor<,tellen komen maar over hun grote 

verhalen moctcn ze zwi)gen. U kent 

het weL 'cr zijn aileen klcine verhalen'. 

wat in de liheralc -.amenlcving nict 

mi:i:r hetekent dan dat mcmcn die de 

dlllgen andcrs zien en kritick hchhcn 

hun grotc mond moetcn houden en dat 

zeker allochtone medelander'> moeten 

zwijgcn over wat hLill Ieven richting 

gee It en hoc ziJ zich hier voelcn. Zo 

gezien zijn de ideecn 'hehoud van cul

turelc 1tkntiteit' en 'multi-culturelc sa

menleving' cen true om zich de kritiek 

op de sanwnlcving van hct li)t tc hou

dcn. Zeds lolklore mag, mag religie 

De l\1arokkaansc, Turkse. Surinaamse 

(en wat niet al) folklore, muziek, kle

ding en keuken mogen - mil'> de centra

le waarden van de 'vrije' gc<;eculari

seerde -,amcnlcving niet worden aangc

ta<;t ieder mag zeit uitmaken hoe hij ot 

zij wil Ieven (zonder nadere verant

woording). 

lnburgeren: werkelijk een 
nieuw beleid? 
De vier principc'> van het minderhedcn

bclcid tot nu toe deugen niet. De pro

hlcmen hliJken em'iligcr dan gcdacht. 

Zc ZIJn bekend gcnocg: werkloosheid, 

lcdigheid, criminaliteit, vcrdien-.ten uit 

handel in nederwict, enzovoort. Het 

hclcid gaat om. 1\ len -.prcekt nog van 

de multiculturele -.anwnlcving maar 

gaat tcgclijk over op inhurgcring. 1
' 

lnvesteren in integratic: is dat geen 

moni idcaal7 Hct hangt cr hclcmaal 

vanat. Het i'i heel gocd om crvoor tc 

zorgen dat men<;cn de Nederland'ic taal 

lcren <;prekcn. kenni'> maken met 

Nederlandse normen en waarden. JOn

gcren van de -.traat gehoudcn worden 

en cen per<;pcctid krqgen 

l\1aar de vraag is aan wclke cultuur ze 

zich moeten aanpa<;<;en. [r zip1 niet ai

leen inpa<;<;ing'>probiemen rond migran

ten, maar er '' ook het enorme pro

hlcem van de Wester"-' cultuur zeit die 

door eenziJdigc gerichtheid op econo

mischc groei en individuelc vriJheid in 

cen culturelc cri'>i'i tcrccht komt. Fr is 

nict aileen een prohleem met alloch

tonen. maar ook met autochtonen De 

term 'inburgercn' hedt hct gevaar in 

zich van 'aanpa<;<;en' van 'jullie' cultuur 

ovcr<;tappen naar de 'onze' (a!,ot die 

deugt) De echte vraag i'> wat we kun

nen docn om het land ledhaar en de 

wereld duurzaam hcwoonhaar te ma

kcn, hoc we dat <;amen kunnen doen en 

hoc we daarhiJ van elkaar kunnen lercn. 
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'Vreemdelingen en bijwoners' 
Dan nu ecn paar bouwstenen voor ccn 

chri<,len-democratischc henadcring van 

hct mindcrheden- en nationaliteiten

vraagstuk lk zal ecn aantal hijbclsc 

grondnotics nocmen die relevant zi)ll 

inzakc mindcrhcdcn Mmlims en bin

does zullcn naar ik aanncem en hoop 

wei zo vricndelijk zijn 0111 dit aan tc 

vullcn, le nuancercn of wcllicht vanuit 

hun tradities voor cc11 decl hiJ tc val len. 

In de hockcn van .~1ozc<, wordt de hou

ding van Israel Jcgcns de vrecmdeling 

in ziJ11 midden hcpaald vanuit de bcliJ

dcnis dat hct joodsc volk zclf vrcemdc

ling i~ gewcc"it in ccn vcr en vijandig 

land: "Ecn vrecmdcling zult giJ nict on

dcrdrukken, noch hem hcnauwcn, want 

gij ziil vrccmdclingen gcwec<,t in hct 

land Egypte" llx 22 21 NBC I. Na de 

bckcndc wctgcving rond hct sahhat- en 

JUbeljaar vervolgt hct bock l.eviticus 

met wo01·dcn namem Cod: "En hct 

land zal niet voor altijd verkocht wm

dcn, want hct land i'> van J~1ij, cn gij ziJt 

vreemdclingcn en hi)\\'<mcrs hij ~~1i( 

!Lev. 25 2~1. AI het bnd waamp wir Ie
ven, elk huts waarin wiJ woncn, elkc 

dirk die onzc voorouder., hchhcn aan

gelegd, - hct ziJil gavcn van Cod en 

uileindelijk Cods c1gcndom "Cir ziJt 

vreemdcl i ngen en hi jwoncrs hi j ~~ 1 i 1" 

Daarom vcrplicht ~~1ozes' wctgcving de 

l.,raclieten om de vrecmdeling, de wees 

en de wcduwc tc ontzicn en tc steunc11. 

Daarom ook wordt dc vrec1mkling op

gcnomen: "Ais cen onder u gchoren 

l.,racliel zal u de vrccmdcling gclden, 

die hii u vcrtoelt giJ zult hcm hdheh

hen a]<, uzelf, want gil zijt vrecmdcling 

gcwcest in hct land lgyptc" il.cv. 

I 'J: 341. Allen zijn gchondcn a an de wet 

die Cod gecft "hetzeltdc rccht geldt 

vnor de vrecmdcling en voo1· de gcho

ren lsraclict. lk hen de Here, uw Cod" 

(Lev 24 22 KBS/NBCI. 

Hct gaat hier nict om vreemdclingcn die 

hinncndringcn en zich van de oog<..,t 

meestcr makcn, maar om mcnsen d1e op 

de een ol andere manicr tcmiddcn van 

de l<,raclictcn zijn komcn tc wonen 

Vomop staat ootmocd: allen gelijkcliJk 

voor Cod-; aangczicht In hcl Onzc 

Vader -;taat de hcdc: "gcd om hcden ons 

dageliJks brood" en met: "zorg dat wc 

n1et mct andci'Cil hchocvcn tc dclcn" 

Voor cen mindcrhcdcnhclcid liggcn 

hicr aanknopingspuntcn. lk nocm cr 

dric. Ten ccrstc de waardighcid e11 ge

lijkheid van mcnscn, geschapen naar 

Cods hccld en al., ziJn gcliJkcnis Ten 

twccde hct vrccmdeling'>chap: "hct land 

is van ,~1ij" Ten dcrde hct enc 1-ccht 

voor allen. 

1. /)e lllfi1Sclijke ll'll<7rdu;hcid 
De waardc van elk men<, is gdundccrd 

in de -;chcpping van de mcn'>Cil naar 

Cods heelcl en als ziJ11 gelijkcnis "Fn 

Cod '>chicp de mt'll'> naar ZIJn heck!: 

naar Cods heck! schicp Hij hem, man 

en vrouw schiep Hii hen" 1Ccn.l:271. 

De mens !edt 111 relatie tot Cod en tot 

medcmcmt'n. Fen mcn<, is nict een in

dividu dat contacten met andercn aan

gaat, en ook nict p1·ima1r ccn ondcrdcel 

van cen grocp, kla">e ut collcctll'f, maar 

per-<,oon hinnen ck gcmcenschap van 

mcnscn voor hct aangezicht van C~od. 

'~ 1cn.,en hebhcn hun waardc nict van 

zichzclt - dat vcrklaart ook waarom nict 

clkt' urltuu1· de waardt' van de mens 

hccft ontdckt. 1~1cnscn ontlcncn hun 

waardc nict aan zichzt'lf ot zc geel, 

bruin of wit geklcurd zi)ll gc<,]aagd ol 

mi.,]ukt zi)ll. zc hebhen hun waardig

hcid omdat zc docn Cod gcmaakt zijn 

cn in relatie staa11 tot Cod en elbar 

Daarom is de mens ook nict de maat 

van aile dingen; ck men<, hccft gecn ul

ticme waardc i11 en op zichzclf: ccn 

men~ kan zichzciJ gccn zin gcvcn n1aar 



ontdekt de zin van het he-,taan aan 

waarden huiten zichzell. De ultieme 

waardc ligt hij C(}d, die aile dingen ge

maakt hectt en ons allen kent en door

grondt; de lrharmer, de llarmhartige 

Dit hegin-,el vcr-,chilt van het lihcrale. 

Onder 'individuali-,me' vcrstaat men 

daM "de orwatting dat ieder mcm hc

schouwd moet worden ak een waarde 

111 zichzelt", de hoogstc waardc die men 

crkcnt is de individuclc waardigheid c 

lharmcc echtcr ovn-,reelt de mens 

J. Celijk recht uoor allen 
"Hetzelfde recht gcldt voor allen" 

Binncn de samcnlcving kan er maar ccn 

recht.,.,ystecm zijn, dat gekenmerkt 

moet worden door de criteria van soli

dariteit, vcrantwoordclijkheid, hehoed

zaanlhcid ten uanzicn van de natuur en 

publieke gcrechtigheid Omdat aile 

burger<, gclijkelirk dec! hehhcn aan de 

samenlcving als geheel - met aile Justen 

en lasten vandicn -, moctcn zc duidclijk 

aan dezeltde recht-,regel' onderworrcn 
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zrrn hand: de men<, wordt de maat van ZIJil 

aile dingcn, het narci'>me van de 

\'Vc-,tc-r<,c con<;umptiemaatscharpir ligt 

or de Iocr 1\'lcnscn ontlencn hun waM

dc ili1k nict aan ccn collcctict. Naar 

christelijkc opvatting is de mcm aileen 

zrchzell in relatie tot Cod, hinncn de 

gcnlccn...;char I)c hoog<.,tc WJardc i:-, 

nict de idee van individuelc waardig

hcid, maar de hclotte van hct Rijk van 

Cod, ccn Ieven in vrcdc en gcrechtig

hcid. waar icdcr een dec! hectt en Cod 

aile, in allen i-, 

Hicruit vloeit voort dat men re-,pcct 

hcctt voor anderen c11 naar een werkc

liikc gcmeemchap van men<,en -,tredt 

waarin gcrcchtigheid, vrcde en -,olidari

tcit ophlocicn 

2. A lim ureellldclilli}CII 

'Cq zqt vrcemdclingcn en hijwoncrs hij 

t\lij' Dczc bijbelsc grondnotic onder

graaft cen strikt gchrurk van de onder

schcrding van autochtoncn en alloch

toncn. Wie hicr gcborcn zijn mogcn 

nict zomlcr mccr aan hun verworvenhe

clcn vasthoudcn. Wic hier gekomcn ziJn, 

mogen nict zondcr mecr aa11 hun oude 

culturclc idcntitcrt maar wat was dat 

ook a! weer~- vasthoudcn. Allen zip1 wij 

vrccmclclingcn en hijwoner-s: de aarde is 

des Heren. Allen ZIJn wir gehouden on1 

de samenlcving te heoordelen vanuit hct 

lrcht van Cods bedoelingcn' 

lndicn inburgcnng mccr bctekent dan 

aanpa'-.'-llng van VJTCnldclingcn Jtln zo

al-, het hicr nu gaat, dan zal de mccr

dcrhcid zrch moetcn openstellcn voor 

hun kritiek, ook als die door andere JT

Iigicuzc overtuigingen en culturelc ach

tcrgrondcn i'-> ingcgcvcn 

Minderheden en religieus 
pluralisme 
Dit hetekent dat we zullen moetcn strc

ven naar cen cultuur waarin centrale 

waardcn worden gedceld en waarin tc

gclijk ruimtc IS voor plurilormiteit 

Cham is ecn vloek, eenvormigheid 

ook lk gccf tot slot een 

ovcrwcging over de rol van 

rcltgicuzc ovcrtuigingcn hin
Westerse Ianden 

r 

n 

c 

-i 

c 

c 

ncn de ruhlickc cultuur hebben het moeilijk 
Daarhq moctcn we h('(lcnkcn 

dat ook de diverse clmstclri

ke kerken minderhedcn vor

men, ook a! hehhcn zc ccn 

andere positic dan de a! 

lochtone mindcrheden In 

het westcn is het gehruikelqk 

om kritick tc hchhcn op ian

den met cen relrgrcuzc mccr

dcrhcid die wcinig rurmtc 

Iaten voor religieuze mindcr

heden. Turkijc is ccn scculrc-

met religieuze 

minderheden. 

De westerse 

schijnoplossing is 

dat religie er voor 

het publieke domein 

niet toe doet. 

re staat, maar de macht van de islam rs 

groot en chri<,tclirke grocrcn hchhen 
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het smm erg mocilijk" In Pakistan pro

heerdc men de shari'a in lc vocrcn. 1" 

1-,lamitische Ianden hebben het rnocilijk 

met religicuze minderhedcn. lk hoop 

dat ik hch duidclijk gemaakt dat ook 

Wcstcr<,e Ianden hct moeilijk hebbcn 

met rcligieuze minderhedcn De 

Westcrse schijnoplossing is dat religie 

er voor hct publicke domcin niet toe 

doet. 11 We zullcn de cultuur en de reli

gie van onze nicuwe burger~ nict Ianger 

mogen doodzwijgcn. Hun kritiek op 

onzc open sarnenleving moet gchoord 

worden en, wat mecr is, vcrstaan wor

den. De cnige oplossing voor pluralis

me is niet de verbanning van ideei'n 

over hct goede Ieven naar hct domei n 

van hct privC-Icvcn, n1at1r cen gczanlen

lijkc, welwillende en kritische dialoog 

Daarvoor moetcn kadcrs worden ge

schapen, zoals een Raad voor Religies 

en Levcnsbeschouwingcn en imam-op

lcidingen aan bredc univcrsiteiten len 

niet los van de academics) Als wij el

kaar nicl leren kcnncn en respcctet·cn, 

zullen we, zodra de economic stag

nccrt, de conllictcn niel mecr kunncn 

heheersen. Daarom: wedcrzijdsc inhur

gcring, dclen van welvaart en werk, 

aanvaarding van elkaar inclusicl onze 

ovcrtuigingen etl werkelijke gesprekken 

over wat goed is voor allen. 
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losofir 111111 ,lr Vrijr llniurrsiteit tr !\mstrrdam 
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Zrc de Jrttkclcnn..'ek'> drc de J!gelopcn lcliTil 
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d ,d "lclckr'>'>ll(_htrng lkn llJJg 1'JlJ51 .S\ 

vgl I Bolkc..,tcrn, '] )c ldwrillc nwraJl hJngt .11 

\Jll plaJh entr1d .'\'/~( 1 12 'J.f l.rhcrJlcnl11c

ncn dot llld!vrducn utt zr(_hzciJ clk,lJr opzoc

kcn en zr(_h ergcner hewcgrng 111cl clbJr 
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<.,lc(_ht'> antwoo1 dcr1 '>Oilllllrgcn wei JtH.Icrcn 
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