
Minderhedenbele1d 

Mr. J P van Berkel 

Gerechtigheid voor 
etnische 
minderheden 

Godsdienstvrijheid kent haar grenzen. In 
situaties waar zij botst met fundamentele 
normen van onze samenleving zijn be
perkingen gerechtvaardigd. Maar de eis 
van gerechtigheid brengt met zich mee 
dat we godsdienstige ver!angens van 
minderheden niet zomaar mogen frus
treren. 

Wij zijn 'ons de laatste jaren veel meer be
wust geworden van de rechten van min
derheden in onze samenleving. Deze min
derheden hebben recht op een gelijkwaar
dige ontplooiing in onze samenleving ten
einde hun eigen identiteit tot gelding te 
brengen. Het hierop mede inrichten van 
onze rechtsorde is de komende jaren een 
centrale opdracht'. 

... aldus de toelichting op het Program van 
Uitgangspunten van het Christen Demo
cratisch Appel.' Een gerechtvaardigde op
merking. 

Onze samenleving heeft de laatste decen
nia steeds meer een pluralistisch karakter 
gekregen. Oat wil zeggen dater binnen de 
samenleving vele groeperingen bestaan, 
die ieder hun eigen normen hanteren. Zo 
zijn er ook groeperingen waarvan de leden 
zich op grond van hun gemeenschappelijk 
geloof verbonden voelen. Enkele van deze 
religieuze groeperingen staan in dit artikel 
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centraal, namelijk die groeperingen die 
hun aanhang in Nederland vooral hebben 
onder etnische minderheden. Het zal dan 
voornamelijk gaan om moslims en hin
does. Onze samenleving wordt steeds 
meer geconfronteerd met gebruiken van 
deze minderheden die afwijken van het
geen in Nederland gangbaar is. De vraag 
is nu hoe door de samenleving hierop 
wordt gereageerd en hoe dit vanuit chris
ten-democratisch perspectief moet wor
den bezien. 

Gerechtig heid 
De hierboven geciteerde passage uit de 
toelichting op het Program van Uitgangs
punten is een toelichting op het uitgangs
punt 'gerechtigheid'. Vanzelfsprekend; het 
is immers de eis van de gerechtigheid die 
ons gebiedt mensen tot hun recht te Iaten 
komen en hun verantwoordelijkheden te Ia
ten beleven. Het gebiedt dus ook mensen 
de mogelijkheid te geven hun godsdienst 
te beleven. Of, zoals Oostlander het zegt: 
gerechtigheid houdt in dat 'mensen en sa
menlevingsverbanden beschermd moeten 
worden tegen machten die hen verhinde-

Mr. J P van Berkel ( 1966) is beleidsvoorlichter b1j het Ml
nlsterie van Defensie. 
1 Program van U1tgangspunten van het Christen Demo

cratisch Appel. 17, 18. 
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ren om volgens hun waardigheid, roeping 
en taak te Ieven en te functioneren'. 2 

De norm van de gerechtigheid heeft in 
onze samenleving haar weerslag gevon
den in het bestaan van grondrechten. 
Grondrechten zijn immers een belicha
ming van de waarden op grond waarvan 
wij de samenleving willen funderen en op
bouwen. Centraal in dit artikel dient het 
recht van godsdienstvrijheid te staan. 

De godsdienstvrijheid is een van de 
meest wezenlijke rechten van de mens en 
is dan ook niet voor niets vastgelegd in de 
Grondwet en internationale verdragen. 3 De 
godsdienstvrijheid betekent overigens niet 
aileen het recht zich ernaar te gedragen; 
het in de praktijk ernaar te Ieven. In dit ver
band is ook van belang de relatief onbe
kende verklaring van de Verenigde Naties 
'inzake uitbanning van aile vormen van on
verdraagzaamheid en discriminatie op 
grond van godsdienst of levensovertui
ging'4 Die verklaring geeft aan dat onder 
de vrijheid van godsdienst in ieder geval 
moet worden verstaan (onder andere) het 
bidden, het houden van erediensten, het 
vervaardigen en gebruiken van de nood
zakelijke middelen voor riten en godsdien
stige gebruiken en het in acht nemen van 
de voorgeschreven rustdagen en het vie
ren van feesten in overeenstemming met 
de voorschriften van het geloof. Van be
lang is dat we de godsdienst en de gods
dienstige gebruiken van de minderheden 
als zodanig erkennen. 

Toch zal ook de godsdienstvrijheid nooit 
een absoluut recht kunnen zijn; er kunnen 
zich conflicten voordoen met andere rech
ten. De godsdienstvrijheid zal ingepast 
moeten worden binnen een rechtsorde 
waarin belangen van anderen, grondrech
ten van anderen, tot hun gelding moeten 
kunnen komen. Ook dat is een eis van de 
gerechtigheid. De Grondwet en de interna
tionale verdragen staan dan ook beperkin
gen op dit recht toe. 

Ter beantwoording van de vraag welke 
ruimte moet worden gegeven voor de 
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godsdienstbeleving van etnische minder
heden, wil ik een onderscheid maken tus
sen drie soorten conflicten: 
1 Ten eerste de situatie dat normen en ge

bruiken van minderheden niet botsen 
met normen van onze samenleving, 
maar slechts botsen met hetgeen bij ons 
gebruikelijk is. 

2 Ten tweede de situatie waarbij er wei 
sprake is van een botsing van normen, 
maar waarbij hun godsdienstbeleving 
geen inbreuk maakt op zeer fundamen
tele waarden. 

3 Ten derde de situatie waarbij hun nor
men en gebruiken wei botsen met zeer 
fundamentele waarden van onze samen
leving. 

Geen botsing met normen 
1 Van de eerste situatie is bijvoorbeeld 
sprake bij de oproepen tot gebed. Moslims 
wensen de gelovigen op te roepen voor 
het vrijdagmiddaggebed in de moskee. 
Daartoe doen de islamitische gebedsop
roepers, muezzins, een oproep via een ge
luidsinstallatie. Een dergelijke oproep kan 
derhalve vergeleken worden met het lui
den van de klokken op zondagmorgen 
voor de komst naar de kerken. Zowel het 
oproepen tot gebed als het klokkenluiden 
zijn te beschouwen als een belijdenis van 
de godsdienst. De oproepen voor de 
komst naar de moskee zijn voor ons mis
schien vreemd, wellicht irriteren ze ons, 
maar van een botsing met onze normen is 
geen sprake. In deze situatie eist de gods
dienstvrijheid dan ook dat tegemoetgeko
men wordt aan hun wens tot het doen van 

2. A.M. Oostlander. Christen-democratie en confessiona
lisme, uitgave Stichtrng KAVO; Open Universite1t/SBK. 
100 

3. Het betreft h1er art1kel 6 Grondwet, artikel 9 Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, art1kel 18 Uni
verse!e Verklaring van de Rechten van de Mens. art1kel 
18 Universeel Verdrag van Burgerl!jke en Politieke 
Rechten. 

4 VN-verklaring van 25 november 1981 (resolutie 3655 
(XXXVI) (S&J 74-6. 875) Deze verklaring heeft echter 
geen directe JUridische werk1ng; de burgers kunnen 
z1ch dus niet voor de rechter op deze verklaring beroe
pen. 
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die oproepen; meer dan tot nu toe het ge
val is. Overigens is in 1988 in de Wet 
Openbare Manifestaties bepaald (tegen 
de zin van de regering), dat deze oproe
pen zijn toegestaan." De mogelijkheid tot 
oproepen tot gebed is overigens niet on
beperkt; de gemeenteraad is bevoegd met 

Oproepen voor komst naar 
de moskee klinken 
uitheems, maar botsen niet 
met onze normen 

betrekking tot de duur en het geluidsni
veau regels te stellen. lk ben echter van 
mening dat het recht van godsdienstvrij
heid meebrengt dat met deze bevoegd
heid terughoudend moet worden omge
gaan. 

Een ander voorbeeld van de situatie 
waarin geen sprake is van botsing met 
onze normen betreft de wens van sommi
ge gelovigen dat bij hen geen bloed wordt 
afgenomen. In de praktijk heeft dit conflict 
twee keer geleid tot een rechterlijke uit
spraak." Het betrof een hindoe en een zi
geuner, die bij verdenking van het rijden 
onder invloed van alcohol een bloedproef 
moesten ondergaan en dat weigerden. De 
hindoe stelde dat zijn geloof het afnemen 
van bloed niet toestaat. De zigeuner voeg
de daar nog aan toe dat het bloed in zijn 
religieuze opvatting als centrum van het Ie
ven wordt beschouwd, dat daarom niet uit 
vrije wil mag worden vergoten. Op overtre
ding van dit verbod zouden sancties in het 
hiernamaals staan. Gezien deze motiverin
gen moet het niet willen afstaan van bloed 
in deze gevallen worden beschouwd als 
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een vorm van het belijden van de gods
dienst. Deze norm van de minderheden 
botst niet met een wezenlijke norm van 
onze samenleving. Het botst wei met een 
praktische regel, maar die kan worden ver
vangen door een andere regel, waardoor 
hetzelfde doel kan worden bereikt, zoals 
de urineproef. Om die reden moet aan 
deze godsdienstig ge·lnspireerde wens te
gemoetgekomen worden. 

Bij de behandeling van de Wegenver
keerswet is de vraag aan de orde geweest 
of er een uitzondering gemaakt moest wor
den voor personen die overwegende ge
wetensbezwaren hebben tegen afname 
van bloed. De regering stelde toen dat 'bij 
een onderzoek naar het v66rkomen in Ne
derland van godsdienstige of levensbe
schouwelijke groeperingen, die dergelijke 
gemoedsbezwaren zouden kunnen heb
ben, niet is gebleken'. Nu echter blijkt dat 
er wei degelijk mensen zijn die daartegen 
religieuze bezwaren hebben, zal de wet 
alsnog aangepast moeten worden en zul
len zij op een andere manier gecontroleerd 
moeten worden. 

Tenslotte noem ik de wens van moslims 
en hindoes om niet te hoeven werken op 
hun religieuze feestdagen. Ook dat is een 
voorbeeld van de situatie waarin de belij
denis van hun godsdienst niet botst met 
onze normen, maar slechts met hetgeen bij 
ons gangbaar is. Het vieren van religieuze 
feestdagen is een duidelijke vorm van het 
'belijden' van de godsdienst. Ook deal ge
noemde VN-verklaring 'inzake uitbanning 
van aile vormen van onverdraagzaamheid 
en discriminatie op grond van godsdienst 
of levensovertuiging' noemt het vieren van 
religieuze feestdagen als vorm van 'belij
den'. Het niet vrij geven van werknemers 
op een religieuze feestdag moet derhalve 
worden beschouwd als een beperking van 
het recht van godsdienstvrijheid. De rege
ring leek dit bij de behandeling van de 
Ambtenarenwet in 1988 echter te ontken-

5. Kamerstukken II. 1985-1986. 19427. 
6. Hoge Raad 3 maart 1987, NJ 1988. 7 en HR 12 oktober 

1988, NJ 1989, 679. 
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nen. 1 Gesteld werd dat bij het niet vrij ge
ven in wezen het grondrecht niet zou wor
den beperkt, maar dat het grondrecht 
slechts zou worden 'geraakt'; het feit dat tij
dens het werk geen politiek artikel kan wor
den geschreven is toch ook geen beper
king van de vrijheid van meningsuiting, zo 
was de redenering. Dit is naar mijn mening 
een onjuiste stellingname. lk laat nog even 
in het midden of er een beperking op de 
godsdienstvrijheid kan worden toege
staan, maar er moet niet bij voorbaat wor
den gesteld dat uberhaupt niet van een 
beperking sprake is. De problemen wor
den niet opgelost door ze te ontkennen, 
maar door daadwerkelijk de problemen te
gen elkaar af te wegen. 

Niet aileen moeten 
minderheden zich aan ons 
aanpassen, maar wij ook 
aan hen 

Mede door een uitspraak van de Hoge 
Raad 8 kan nu een snipperdag voor de vie
ring van een religieuze feestdag niet ge
weigerd worden, tenzij de gang van zaken 
in het bedrijf van de werkgever ernstig zal 
worden geschaad, hetgeen van geval tot 
geval moet worden afgewogen. In de prak
tijk wordt moslims en hindoes dan ook re
gelmatig de mogelijkheid gegeven vrij te 
nemen op hun religieuze feestdag. De 
Hoge Raad overwoog echter ook dat het 
niet zo is dat aan religieuze minderheden 
een snipperdag aileen zou mogen worden 
geweigerd op grond van dezelfde omstan
digheden als waarop een werknemer ver
plicht zou kunnen worden op een alge-
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meen erkende ( christelijke) feestdag te 
werken. Moslims en hindoes zullen dus 
eerder op hun godsdienstige feesdagen 
moeten werken dan christenen. 

We moeten ons ervan bewust zijn dat 
ook deze wens van de minderheden niet 
botst met een norm van onze samenleving, 
maar slechts afwijkt van hetgeen tot nu toe 
normaal was. Ook hier moet dus uiteinde
lijk aan de godsdienstvrijheid en dus aan 
de wens van de minderheden volop de 
ruimte worden geboden. Oat in in het ver
leden niet onmiddellijk aan aile minderhe
den op al hun feestdagen vrij kon worden 
gegeven is begrijpelijk; dat zou een ont
wrichting van veel bedrijven en de econo
mie hebben betekend. Het recht van gods
dienstvrijheid is echter een te groot goed 
om met deze constatering af te doen. Het 
brengt met zich mee dat er actief naar 
moet worden gestreefd mogelijkheden te 
creeren om een gelijkschakeling te be
werkstelligen tussen christelijke feestda
gen van moslims en hindoes." Onder an
dere de arbeidstijdverkorting en de toene
mende flexibilisering van de arbeid bieden 
hiertoe grote mogelijkheden. 

Drie jaar geleden bracht de Stichting 
van de Arbeid deze problematiek onder de 
aandacht van de sociale partners en merk
te op dat na verloop van tijd de ontwikke
lingen moesten worden ge·lnventariseerd. 
Op dit moment heeft deze nadere bezin
ning nog niet plaatsgevonden. Het zou er 
wei de tijd voor zijn. De regering zou er in 
het overleg met de sociale partners dan 
ook op moeten aandringen deze proble
matiek opnieuw te bezien. 

Wei botsing met normen 
2 Een voorbeeld van de tweede situatie 
(wei een botsing van normen, maar niet 

7 Kamerstukken II 1987-1988. 19495. nr. 8, 5 
8. Hoge Raad 30 maart 1984. NJ 1985. 350 en AB 1984. 

366 
9. Voor wat betreft het bednJfsleven ziJ opgemerkt dat het 

h1er een hor1zontale verhouding betreft (een verhou
dlng tussen twee burgers). De grondrechten gelden 1n 
deze verhoudingen niet altijd 1n dezelfde mate als 1n de 
relatie van de burger met de overheid. 
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met zeer fundamentele normen) is de pro
blematiek van het ritueel slachten Volgens 
de Hadith, een wetboek dat geldt naast de 
Koran, behoren offerdieren levend, ge
zond en geheel intact te zijn. Zieke maar 
ook bedwelmde dieren ziJn derhalve niet 
geschikt om als offer te dienen. Moslims 
(en joden) bedwelmen het dier dus niet, 
maar brengen het dier een halssnede toe. 
Ook dit betreft een vorm van het belijden 
van de godsdienst. 

In Nederland gold echter de regel dat 
dieren eerst moeten worden bedwelmd al
vorens zij worden geslacht. Oit uit het oog
punt van het welzijn van dieren. Maar deze 
norm wordt niet zo fundamenteel geacht 
(het is geen grondrecht) dat dat een in
breuk op de grondwettelijk gegarandeer
de godsdienstvrijheid zou rechtvaardigen. 
Oaarom wordt al jaren aan joden en mos
lims het ritueel slachten toegestaan. Aan 
het ritueel slachten zijn overigens wei strin
gente voorschriften verbonden. Zo is be
paald dat het ritueel slachten slechts mag 
geschieden in speciaal daarvoor aange
wezen slachthuizen. Tevens zijn er voor
schriften gesteld omtrent de vakbekwaam
heid van het slachtpersoneel en omtrent 
de houding waarin de dieren moeten wor
den gelegd. 

Een ander voorbeeld van de tweede si
tuatie (botsing normen, maar niet met fun
damentele) betreft de wens van vooral hin
does om hun naam te veranderen. Voor 
sommigen komt het belang dat zij aan hun 
naam hechten geheel en al voort uit hun 
geloofsopvatting. Voor deze mensen is het 
dragen van een bepaalde naam derhalve 
iets, wat begrepen moet worden onder het 
'belijden van de godsdienst'. Deze wens 
botst echter met onze norm van continuHeit 
en stabiliteit in het namenrecht. Ook dit is 
echter geen fundamentele norm van onze 
samenleving en rechtvaardigt daarom niet 
een inbreuk op een grondrecht, in casu het 
recht van godsdienstvrijheid. Desalniette
min worden dergelijke verzoeken regelma
tig afgewezen. Naar mijn mening ten on
rechte. Overigens heeft de minister van 
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Justitie voor de wijziging van de geslachts
naam richtlijnen vastgesteld. o Het feit dat 
de godsdienstige overtuiging van een per
soon aanleiding kan geven tot naamswijzi
ging, wordt niet als wijzigingsgrond ge
noemd. Het betreft slechts richtlijnen, dus 
er kan van worden afgeweken. Oesalniet
temin zou het goed ziJn in de richtlijnen op 
te nemen dat de godsdienst een reden kan 
zijn om de naam te wijzigen. 

Derde situatie 
3 De derde situatie betreft conflicten 
waarbij normen en gebruiken van minder
heden botsen met zeer fundamentele 
waarden van onze maatschappiJ. Hierbij 
kan als voorbeeld dienen de situatie dat 
sommige orthodoxe moslims niet willen dat 
hun dochter vanaf een bepaalde leeftijd 
nag naar school gaat en haar dan onttrek
ken aan de leerplicht. Dit is vaak een reli
gieus ge·Jnspireerde wens; de ouders me
nen dat volgens de Koran contact van 
meisjes in de puberteit met jongens uit den 
boze zou zijn. Aldus moet ook hier worden 
gesteld dat het gaat om een vorm van het 
belijden van de godsdienst. 

In Nederland geldt echter de regel dat 
kinderen tot hun zestiende naar school 
moeten. Oit onder andere uit een oogpunt 
van bescherming van de kinderen zelf. Bo
vendien betekent een uitzondering voor 
meisjes in feite een maatschappelijke en 
sociaal-economische achterstelling ten 
opzichte van jongens en is daardoor ook in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel. Er is hier 
derhalve sprake van een botsing van zeer 
wezenlijke normen. lk acht het belang dat 
een ieder een redelijk zelfstandig bestaan 
gewaarborgd dient te worden en het be
lang van gelijkheid van man en vrouw van 
dermate fundamentele waarde dat dat een 
inrbeuk op de godsdienstvrijheid recht
vaardigt. In die situatie dienen de normen 
van de etnische minderheden dus te wij
ken. 

10 RrchtlrJnen voor geslachtsnaamwrjziging 1989, 
Staatscourant nr 1/1989 (2 januari 1989) 
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Meer in zijn algemeenheid geldt dat er 
problemen kunnen ontstaan als ouders 
hun kinderen wensen op te voeden op een 
wijze die past binnen hun geloofsovertui
ging en overeenkomstig hun godsdiensti
ge normen, terwijl dit tegen de wil is van de 
kinderen. Juist bij gezinnen uit etnische 
minderheidsgroeperingen kunnen deze 
problemen spelen, omdat de ouders een 
binnen de Nederlandse samenleving afwij
kende geloofsovertuiging hebben en de 
kinderen vaak meer dan de ouders gecon
fronteerd worden met Westerse gebruiken 
en normen. Dit probleem lag ten grondslag 
aan een zaak die leidde tot een uitspraak 
van de Hoge Raad. 11 Een islamitisch meis
je wenste niet Ianger te voldoen aan be
paalde islamitische normen. Oit leidde tot 
een onhoudbare situatie in huis en tot be
dreigingen van haar vader. Hierop wend
de de Raad voor de kinderbescherming 
zich tot de kinderrechter met het verzoek 
het meisje onder toezicht te stellen. Het 
verweer van de vader dat door uithuis
plaatsing hem het recht werd ontnomen 
zijn dochter op te voeden volgens de Ma
rokkaanse godsdienst en dat daardoor 
een inbreuk werd gemaakt op het recht zijn 
godsdienst te belijden, mocht hem niet ba
ten. Mijns inziens is deze beslissing juist. 
De godsdienstvrijheid kent haar grenzen. 
Het recht van godsdienstvrijheid botst hier 
in sterke mate met het welzijn van de doch
ter (haar geestelijke en lichamelijke ge
steldheid was in gevaar) en het botst ook 
met de eigen gewetensvrijheid van de 
dochter. In deze situatie is een beperking 
van de godsdienstvrijheid van de vader 
gerechtvaardigd. De belangen van kinde
ren mogen niet op een ontoelaatbare wijze 
worden geschaad en de overheid heeft de 
taak in te grijpen waar dat wei dreigt te ge
beuren, ook als daaraan godsdienstige 
motieven ten grondslag liggen. 

Conclusie 
Artikel 5 van het Program van Uitgangs
punten stelt dat het CDA voor een parle
mentaire democratie is, maar voegt daar 
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direct aan toe dat respect voor de minder
heid een essentieel kenmerk van die de
mocratie behoort te zijn (waarmee aile 
denkbare getalsmatige minderheden wor
den bedoeld). lnderdaad behoort het zo te 
zijn dat democratie meer is dan 'de helft 
plus een'. De wil van de meerderheid mag 
de minderheid niet verstikken. Terecht 
merkte Rosa Luxemburg al op dat men de 
kwaliteit van de democratie kan meten aan 
de wijze waarop men met minderheden 
omgaat. Deze gedachtengang komt ook 
tot uitdrukking in het bestaan van grond
rechten en dus ook in het bestaan van de 
godsdienstvrijheid. Oat betekent dus dat 
de eis van de gerechtigheid, waarop de 
godsdienstvrijheid is gebaseerd, mee
brengt dat we niet zomaar de godsdiensti
ge verlangens van minderheden mogen 
frustreren, omdat dat in strijd zou zijn met 
een belang van de meerderheid van de 
bevolking. 'Niet zomaar'; vanuit christen
democratisch perspectief kan gesteld wor
den dat er wei zeer zwaarwegende argu
menten moeten zijn om mensen niet tot 
hun 'recht' te Iaten komen, om mensen niet 
hun 'verantwoordelijkheid' te Iaten bele
ven. 

Pas in de situatie waarbij godsdienstige 
normen botsen met zeer fundamentele 
waarden van onze samenleving, komt de 
mogelijkheid naar voren dat minderheden 
zich moeten aanpassen aan de normen en 
waarden van de Nederlandse samenle
ving. Aanpassing is noodzakelijk als zeer 
fundamentele waarden in het geding zijn, 
of zoals de Minderhedennota 1983 het 
noemt: 'wanneer waarden en normen (van 
minderheden) zouden strijden met grond
slagen van de Nederlandse rechtsorde, 
moeten bestaande beperkingen gehand
haafd blijven.' 2 Maar daarnaast zijn er ook 
veel situaties waarbij minderheden wei de 
ruimte moet worden gegeven hun gods
dienst te beleven. Geheel in lijn met de 
CDA-benadering van de verantwoordelijke 

11 Hoge Raad 1 ju/i 1982. NJ 1983, 201 
12 Kamerstukken II 1985-1986, 16102, nr 128, 14. 
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samenleving wordt in de discussienota 
van het CDA 'lntegratie en Participatie' dan 
ook gesteld dat 'tot het dragen van verant
woordelijkheid ook behoort het hebben 
van respect voor andere culturen, het te
gengaan van racisme en het elkaar "de 
ruimte gunnen".' 

Er moet dan ook niet aileen de nadruk 
worden gelegd op die situaties waarbij 
minderheden zich moeten aanpassen, zo
als VVD-fractievoorzitter Bolkestein deed 
in zijn speech voor de Liberale lnternatio
nale Conferentie, 13 maar ook op die situa
ties waar autochtone Nederlanders dat 
moeten. 

Aanpassing van autochtone Nederlan
ders is vereist in de eerste twee door mij 
besproken situaties; indien normen en ge
bruiken niet botsen met onze normen, 
maar voor ons slechts onbekend en daar
om vaak onbemind zijn en in situaties 
waarbij normen van minderheden wei bot
sen met normen van onze samenleving, 
maar niet met fundamentele. Helaas heeft 
die aanpassing in veel gevallen nog niet 
plaatsgevonden. Zo moet er ook in de 
praktijk ruimte komen voor de oproepen tot 
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gebed; een uitdaging voor de CDA-frac
ties in de gemeenteraad om hieraan vorm 
te geven. En zo moet er ook volledige ruim
te zijn om ritueel te slachten, de naam om 
religieuze redenen te wijzigen, om de 
bloedproef te weigeren, om ritueel te be
graven en om de religieuze feestdagen te 
vieren. Een ruimte die in onze samenleving 
vooral in de praktijk nog ontbreekt, maar 
waar religieuze minderheden recht op 
hebben. 

De Commissie-Steenkamp kan derhalve 
de in de inleiding genoemde passage uit 
de toelichting op het Program van Uit
gangspunten, dat het inrichten van onze 
rechtsorde op het geven van gelijkwaardi
ge ontplooiingskansen voor minderheden 
de komende jaren een centrale opdracht 
is, weer opnemen in het nieuwe Program. 

13. Speech van VVD-fractievoorz1tter Bolkeste1n voor de 
L1berale lnternationale Conferentie 1n Zurich op 7 sep
tember 1991. 
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