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Uit de Schriften kunnen we leren dat er 
een onvermijdelijke en ernstig te nemen 
spanning is tussen de gevoelens van af
keer en afweer die de aanwezigheid van 
een grote groep immigranten teweeg
brengt en de overtuiging dat minder
heidsgroepen erkenning en zorg behoe
ven. De gevoelens van afkeer en afweer 
staan niet los van een primitieve vorm 
van territoriumdrift. Dit concludeert prof. 
dr. Van lersel in de derde aflevering in 
de serie over Kernthema 's. Dit keer over 
het thema tolerantie. 

Op de dag dat ik aan deze bijdrage be
gon te schrijven was het probleem van 
de tolerantie in één klap - die van een 
brandbom - weer veel urgenter gewor
den. Na Bolkesteins voorstel tot volledige 
integratie, Zijdervelds Islamitische zuil en 
Franssens vraagtekens bij de wenselijk
heid van Islamitische scholen, is in 
Amersfoort anoniem een moskee be
stookt en heeft iedereen er zijn zegje 
over gedaan tot en met minister d'Anco
na. De laatste viel - althans mij - het 
meeste op met haar uitspraak, dat Ne
derland tot nu toe trots kon zijn dat wij 
het niet zo bont maken als de landen om 
ons heen, maar dat wij ons blanco 
strafblad nu kwijt zijn. Ik denk zelf eerder 
dat die brandbom - hoe afkeurenswaar-

120 

dig ook - als nuttige bijwerking had dat 
hij een eind maakte aan onze zelfvol
daanheid. En ik denk ook, dat die bom 
- evenals het bekladden van en aanval
len op synagoges - ten overvloede nog 
eens duidelijk gemaakt heeft, hoe groot 
de rol is, die religie speelt bij de vreem
delingenhaat. Als het niet om onze religie 
gaat, dan in ieder geval die van de immi
granten. 

Het valt een bijbel kundige niet moeilijk, 
vanuit zijn vakgebied het probleem ter 
sprake te brengen. Want als er één actu
eel sociaal probleem is dat minstens 
even oud is als - zo niet Methusalem dan 
toch - Abraham, is dat de positie van de 
immigranten in een samenleving. In de 
Schriften - en met name in het Eerste 
Testament - is het verschil tussen au
tochtonen en immigranten regelmatig 
aan de orde. En dat niet zonder opval
lende paradoxen. Want het oude Israël 
beschouwde zich weliswaar als de au
tochtone bevolking van het beloofde 
land, maar bewaarde in zijn sagen en 
legenden tegelijk het tegenovergestelde 
zelfbeeld. Het is - na zijn bevrijding uit 
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het slavenhuis Egypte - als een groep 
immigranten binnengedrongen in Ka
naän, en heeft er de bewoners tot 
vreemdelingen in hun eigen land ge
maakt. Ik geef slechts één pikante mo
mentopname van dat zelfbeeld. In 1 
Koningen staat dat Salomo de oorspron
kelijke bewoners tot slaven heeft ge
maakt en dat ze dat gebleven zijn tot op 
de huidige dag (9,20-22). In 2 Kronieken 
vinden wij op de parallelplaats meer 
details: Salomo laat honderddrieënvijftig
duizend zeshonderd vreemdelingen re
gistreren, waarvan er tachtigduizend in 
de steengroeven en zeventigduizend als 
lastdragers moeten werken, terwijl de 
overige drieduizend zeshonderd als hun 
ploegbazen moeten zorgen dat ze de 
kantjes er niet van af lopen (2,17). Wij 
zullen ze allen eerder als dwangarbei
ders dan als gastarbeiders moeten zien. 
Bij deze mededelingen staat geen 
woord van kritiek of afkeuring. Het wordt 
daarentegen wel afgekeurd als dezelfde 
Salomo ten behoeve van buitenlandse 
inwoners - alleen of voornamelijk zijn 
vrouwen? - heiligdommen opricht zodat 
deze buitenlanders hun eigen goden 
kunnen vereren (1 Kon 11). De Willi
brord-editie zet boven de passage die 
hiervan melding maakt een tussenkopje 
dat luidt: 'Salomo's tolerantie' en schijnt 
er positiever tegen aan te kijken dan de 
auteur van de boeken Koningen (zie 
vv.9-13). 

Maar dat is niet de paradox waar wij het 
meeste van kunnen leren. Belangrijker is 
dat het Eerste Testament laat zien, dat 
immigranten zeer tegenstrijdige gevoe
lens oproepen. in het bijzonder als ze 
zich in een groter aantal aandienen. 
Omdat immigranten in veel opzichten zo 
anders zijn, houdt men ze voor gevaarlijk 
en bedreigend en roepen ze bij gevolg 
afkeer en afweer op. Anderzijds is de 
immigrant, omdat hij behoort tot een 
minderheidsgroep veel kwetsbaarder dan 
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anderen en herkent en erkent men zijn 
behoefte aan bescherming. 

In het oude Israël had vooral de af
weer een zeer sterke en misschien zelfs 
dominante religieuze component. Men
sen van vreemde herkomst houden er 
immers ook 'vreemde goden' op na, 
zoals de profeten niet ophouden te on
derstrepen. Om te voorkomen, dat men 
in Israël vervalt tot de dienst aan deze 
vreemde goden moet men - zo heet het -
op zijn hoede zijn en de immigranten zo 
nodig mijden. Men streeft er dan ook 
naar, de vreemde inwoners ofwel te 
isoleren en uit te sluiten ofwel te bewe
gen tot integratie, die mede inhoudt dat 
zij JHWH erkennen als de enige God 
(zie bijvoorbeeld Jesaja 56,3-8). 

Als de immigrant zich inderdaad aan
paste werd hij verregaand geïntegreerd 
en gerespecteerd en heette hij in het 
Hebreeuws een gêr. Over deze immi
granten handelt bijvoorbeeld Leviticus 
19,33-34: 'Wanneer er vreemdelingen in 
uw land wonen moogt gij die niet slecht 
behandelen. Vreemdelingen die bij u 
wonen hebben dezelfde rechten als een 
geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen 
als u zelf, want gij zijt zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.' En al hadden deze 
immigranten feitelijk niet alle rechten van 
de Israëlieten, zij kunnen zeker niet als 
achtergesteld beschouwd worden. Overi
gens liet hun sociale positie - net als die 
van de Israëlieten - sterke verschillen 
zien. Als de immigrant maatschappelijk 
slaagde kon hij zich grote rijkdom ver
werven en kon het zelfs zo ver komen 
dat hij Israëlieten als slaven in dienst had 
(Leviticus 25,47). Behaalde hij geen 
succes, dan werd de immigrant gemak
kelijk behoeftig en kwam hij voor dezelf
de soort voorzieningen in aanmerking als 
de weduwen en de wezen (zie bijvoor
beeld Deuteronomium 14,29). 

Vreemdelingen die zich niet religieus 
lieten integreren vormden een andere 
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categorie en werden ook met een andere 
term aangeduid (nokrî in plaats van gêr). 
Ze namen een lagere sociale positie in 
en werden in meerdere opzichten be
schouwd als tweederangs burgers (zie 
bijvoorbeeld Deuteronomium 15,3). Dat 
kon zowel individuen betreffen als hele 
groepen. Een duidelijk voorbeeld van dat 
laatste is de wijze, waarop de Samarita
nen - van huis uit Assyrische kolonisten 
die naar Samaria gedeporteerd waren en 
later het geloof in JHWH hadden aan
vaard - in een eigen enclave geïsoleerd 
werden (en tot op de dag van vandaag 
worden). De joden wantrouwden hen en 
meden hen omdat ze er een eigen tem
pel op na hielden, alleen de Torah en 
niet de Profeten en Geschriften erkenden 
als heilige boeken en ook in andere 
opzichten afweken van het officiële jo
dendom. 

Over grenzen 
In het Tweede Testament komt de vraag 
naar de positie van minderheidsgroepen 
niet aan de orde, laat staan die van de 
tolerantie ten opzichte van deze groepen 
of hun religieuze praktijken. Dat valt ook 
niet te verbazen. In de periode die het 
Tweede Testament bestrijkt waren de 
christelijke gemeenten - waar ze ook 
gevestigd waren - zelf altijd in een min
derheidspositie in een joods, hellenis
tisch, romeins, of gemengd milieu. Hier
door waren ze niet in de positie om na te 
denken over de vraag hoe ze zouden 
moeten omgaan met minderheden in hun 
midden. Het Tweede Testament kan ons 
zodoende niet echt verder helpen. Ik kan 
alleen maar wijzen op enkele details die 
te denken geven. Zo is de gelijkenis die 
Jezus vertelt over de barmhartige sa
maritaan (Lucas 10,30-35) pikant, omdat 
juist dit lid van een verachte en geïso
leerde minderheidsgroep en niet de jood
se priester en de leviet zich de naaste 
toont van de joodse reiziger die is uitge
schud en gemolesteerd door rovers. Het 
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verhaal laat onder meer zien, dat de 
liefde tot de naaste over de sociale en 
de ethische grenzen heen dient te rei
ken. Ook wordt in Matteüs 25.31-46 het 
al dan niet opnemen van de vreemdeling 
uitdrukkelijk genoemd als een van han
delingen, waaraan het gedrag van chris
tenen wordt getoetst. Tenslotte is het 
boeiend, dat in het evangelie volgens 
Johannes een verhaal voorkomt over 
een gesprek van Jezus met een Sama
ritaanse vrouw (Johannes 4). De verteller 
presenteert het voorval als een evidente 
overschrijding van de grens die de sama
ritaanse minderheid gescheiden hield 
van de autochtone joodse bevolking. 

Maken deze bijbelse gegevens ons nu 
zoveel wijzer? Is het bijvoorbeeld zo, dat 
de passage die in de toelichting bij het 
Program van Uitgangspunten betrekking 
heeft op de minderheden en de nadere 
invulling hiervan in de bijdrage die mr. 
J.P. van Berkel in nummer 91/12 van 
Christen Democratische Verkenningen 
wijdde aan dit onderwerp in de lijn liggen 
van de bijbel of staan ze juist op gespan
nen voet hiermee? De centrale uitspraak 
van de betreffende passage luidt: 'Deze 
minderheden hebben recht op een gelijk
waardige ontplooiing in onze samenle
ving teneinde hun eigen identiteit tot 
gelding te brengen.' Ik denk dat wat wij 
in het Eerste Testament lezen over een 
positieve houding eerder betrekking heeft 
op de individuele vreemdeling en op 
bescherming en zorg dan op het recht op 
gelijkwaardige ontplooiing, laat staan het 
tot gelding brengen van de eigen identi
teit van de minderheden. Zou in het 
Eerste Testament niet juist hun vanzelf
sprekende streven naar gelijkwaardige 
ontplooiing en het tot gelding brengen 
van de eigen identiteit op tegenstand en 
weerstand gestoten zijn van het autoch
tone deel van de bevolking? En zou dat 
nu zoveel anders zijn wanneer de min
derheden op gelijke voet deel krijgen aan 
de verworvenheden van onze verzor-
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gingsstaat? Wie ontkomt - om de vraag 
maar eens heel persoonlijk te stellen -
helemaal aan de gedachte, dat ze daar
voor geen of veel minder belastinggelden 
en premies hebben opgebracht dan het 
autochtone deel van de bevolking? 

Dat brengt mij ertoe om de vraag te 
stellen, of de overheid - en dus ook een 
politieke partij die per definitie de over
heid mee wil sturen - voldoende doet 
wanneer zij de aandacht uitsluitend richt 
op de regelgeving die de positie van de 
minderheidsgroepen betreft en niet te
vens op de eigen autochtone bevolking. 
Hoewel de brandbom in Amersfoort alge
meen is afgekeurd lijkt het mij toch te 
gemakkelijk die af te doen als een inci
dent dat geheel los staat van onlustge
voelens in bredere lagen van de bevol
king. Ik denk, dat wij in ieder geval uit de 
Schriften kunnen leren, dat de spanning 
tussen de gevoelens van afkeer en af
weer die de aanwezigheid van een grote 
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groep immigranten met zich meebrengt 
en de overtuiging dat zij als minderheids
groep erkenning en zorg behoeven on
vermijdelijk is en ernstig genomen moet 
worden. Ik mis de competentie om een 
antwoord te geven op de vraag, of het 
op de weg van de politiek ligt om hier 
iets aan te doen. Maar als mijn vermoe
den juist is, dat die gevoelens van afkeer 
en afweer niet los staan van een primitie
ve vorm van territoriumdrift die het ge
voel in stand houdt dat mensen op het 
stukje grond waar zij geboren zijn meer 
recht en meer rechten zouden hebben 
dan degenen die daar niet geboren zijn, 
zou dat de politiek tenminste moeten 
uitnodigen om daar zelf over na te den
ken. 
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