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Dr. R.G.H. Boiten 

Pluriformiteit en deC 
van het CDA 

Marokkaanse kinderen moeten niet zo
maar in de Nederlandse schoolsituatie 
worden neergezet. Oaardoor zou hun 
eigen identiteit ernstig in gevaar komen. 
Zij verdienen een eigen plaats op grand 
van een eigen godsdienstige, culturele en 
etnische identiteit. De staat moet oppas
sen voor gelijkschakeling en stroomlij
ning. De C van het GOA roept op tot inzet 
voor de identiteit van de ander. 

De personeelschef van een van onze 
grote Nederlandse kippenslachterijen 
had me gebeld: 'lk wilde het met u hebben 
over Ben Faddoul, een van onze Marok
kaanse werknemers Het gaat slecht met 
deze man. Je ziet hem als het ware weg
kwijnen. Volgens mij mankeert hem niets 
anders dan dat hij kapot gaat van heim
wee. Onlangs vertelde hij mij, dat hij regel
matig de societeitsavonden van uw ge
meenschap bezoekt en toen dacht ik: mis
schien zou u eens met hem kunnen pra
ten.' En zo gebeurde het. Op een zater
dagavond op de wekelijkse societeitsbij
eenkomst raakte ik met Ben Faddoul in 
gesprek. Hij vertelde wat hem het meest 
bedrukte: de scheiding van zijn gezin. En 
met name de scheiding van zijn vrouw. 
'Hebt u geen huis voor ons? lk wil mijn 
vrouw zo graag Iaten overkomen. Want 
weet u, die vrouw van mij is niet zomaar 
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een vrouw. lk heb haar nog van mijn vader 
gekregen. . ' Woorden waarachter een 
hele wereld schuilgaat. Woorden, die ge
tuigen van een geheel andere, niet
Westerse, huwelijksopvatting. De vrouw 
van wie ik zo houd dat haar afwezigheid 
mij ziek maakt, ontleent haar betekenis 
voor mij niet in de eerste plaats aan mijn 
gevoelens voor haar, maar aan het feit, 
dat ik haar nog van mijn vader heb gekre
gen. Hoe ze verder ook mag zijn, voor mij 
is zij de vrouw, die ik van Hogerhand ont
ving, en die daarom so wie so de vrouw is, 
die onafscheidelijk bij mij hoort. 

De redactie van dit blad vroeg mij reeds 
geruime tijd geleden een artikel te schrij
ven over de pluriforme samenleving, 
waarin wij - aanvankelijk nog haast onge
merkt - geleidelijk aan zijn binner,gegle
den. lk heb deze uitnodiging daarom 
graag aangenomen, omdat ik reeds meer 
dan dertig jaar dusdanig met de proble
matiek van de pluriforme samenleving 
ben geconfronteerd, dat ik aldie jaren tel
kens weer heb moeten zoeken naar prak
tijkoplossingen, waarin wij onze hoogge
roemde theoretische overwegingen vorm 
kunnen geven. Niets is namelijk gevaarlij-
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ker dan hoogdravende theoretische over
wegingen, waaraan wij in geen enkel op
zicht oak maar enige praktische vorm of 
consequentie plegen te geven. lk stel mij 
daarom voor in dit artikel uit te gaan van 
de praktijk, om aan de hand daarvan de 
theorie te bevragen. Oeze methode roept 
echter meteen de principiele vraag op, 
waarop wij onze theorie zullen funderen. 
Een vraag overigens, die in het kader van 
het COA nauwelijks een vraag zou beho
ren te zijn. Wie de C in de partijnaam niet 
wil degraderen tot een zuiver stemmen
wervend propagandamiddel, zal moeten 
toegeven, dat degene van wie het appel 
van het COA uitgaat, op enigerlei wijze 
aan Christus moet worden gerelateerd. 
Oat is niet aileen principieel noodzakelijk; 
het is oak in een tijd, waarin onze demo
cratie hoe Ianger hoe meer opnieuw door 
het opkomende fascisme wordt bedreigt, 
ronduit van levensbelang. Wat dit betreft 
kunnen wij ongetwijfeld ons voordeel 
doen met de ontdekking, die eens een 
man als Bunhoeffer deed in de jaren der
tig. 

In een brief aan zijn zwager, prof. dr. Ru
diger Schleicher, schrijft Bonhoeffer: 'Je 
hebt me de vraag gesteld: "Hoe moet ik 
tach in de dagelijkse situatie van deze we
reid als christen Ieven? En waar vind ik 
een gezaghebbende instantie die mij zegt 
hoe te Ieven, wil het Ieven de moeite 
waard zijn?" Op die vraag moet ik aller
eerst heel eenvoudig bekennen: ik geloof 
dat aileen de Bijbel het antwoord is op al 
onze vragen. lk geloof oak, dat wiJ aileen 
maar zonder ophouden en in aile nederig
heid behoeven te vragen, om dat ant
woord van Hem te ontvangen. Aileen als 
we nu eindelijk eens een keer de moed 
hebben ons zo op de Bijbel te verlaten als 
de plaats, waar God zeit tot ons spreekt 
God die ons liefheeft en die ons niet aileen 
wil Iaten met onze vragen, aileen dC:m krij
gen we plezier in de Bijbel. Op die manier 
lees ik de Bijbel nu. lk vraag bij elke pas
sage: wat zegt God hier tegen ons? En te
gelijkertijd bid ik Hem, dat Hij ons willaten 
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zien wat Hij zeggen wil. Oak wil ik je nu 
nag eens heel persoonlijk zeggen: sedert 
ik geleerd heb de Bijbel zo te lezen - en 
dat is heus nag niet lang - ga ik dagelijks 
meer van de Bijbel houden. lk lees er 
's morgens en 's avonds in, dikwijls oak 
nag in de loop van de dag. Het kan natuur
lijk zijn, dat dit een heel primitieve opvat
ting is. Maar je kunt je niet voorstellen, hoe 
blij je je voelt als je na aile doodlopende 
wegen van zo veel verschillende theologi
sche richtingen weer de weg terugvindt 
naar een dergelijke primitiviteit. 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat 
wij - als het om het geloof gaat - tach al
tijd maar primitieve mensen blijven. Met 
andere woorden: er rest ons niets anders 
dan de keuze, het woord van de Bijbel te 
vertrouwen in Ieven en sterven, meer dan 
enig ander woord. En ik ben er zeker van 
dat we pas dan blij en rustig kunnen wor
den, als we eenmaal deze keuze hebben 
gedaan'. Tot zover Bonhoeffer. 

Voor zover wij onze politiek met een C 
menen te mogen tooien zou het ons sieren 
als wij met Bonhoeffer zouden trachten dit 
bijbelse kompas te lezen, dat immers - dit 
zij daaraan onmiddellijk toegevoegd -, 
geijkt door de traditie van de Kerk, door de 
eeuwen heen telkens weer een betrouw
bare orientatie bood. 

Oeze principiele orientatie betekent 
niet, dat wij ergens de pasklare antwoor
den kunnen aflezen, maar wei dat de 
naald van ons kompas altijd weer zal wor
den getrokken naar dat ene centrum van 
de geschiedenis, van waaru1t wij onze ja
ren plegen te tellen 'opdat wij een wijs hart 
bekomen.' Zoals gezegd, wij willen echter 
naar dat centrum vragen vanuit de praktijk 
van alledag. 

Met een variatie op Kant kunnen we 
zeggen 'theorie zonder praktijk is leeg, 
praktijk zonder theorie is blind'. Oat wil 
zeggen: wij kunnen en mogen niet hande
len in de praktijk zonder ons van dit han
delen theoretisch rekenschap te geven, 
en omgekeerd: wij mogen niet theoret1sch 
filosoferen zonder voortdurend onze thea-
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rie te toetsen aan de praktijk. En waar het 
christelijk geloof de totaliteit van het men
selijk bestaan aangaat, zullen wij over de 
praktijk waarin wij als christenen hande
len, niet kunnen spreken zonder ons aller
eerst verdiept te hebben in de visie, die 
het bijbels geloof ons ten aanzien van het 
desbetreffende terrein aanbtedt Wij kun
nen dus niet spreken over etnische min
derheden of vreemdelingen in ons mid
den, wij kunnen nog veel minder in de ont
moeting met hen handel en, als wij ons niet 
eerst hebben afgevraagd, wat de Bijbel 
ons over de vreemdeling te zeggen heeft 
WiJ staan daarom nu allereerst stil bij de 
vraag wat wij op grond van de bijbelse 
boodschap kunnen zeggen over begrip
penparen als 'vreemdeling zijn' en 'wo
nen in eigen land' enerzijds en 'thuis
raken' en 'ver-vreemden' anderzijds. Ver
volgens willen wij dan onze theoretische 
conclusies toepassen op de ervaringen 
die wij in de Amsterdamse binnenstad in 
het kader van de oecumenische gemeen
schap Oudezijds 100 gedurende meer 
dan twintig jaar mochten hebben in de 
ontmoeting met de bewoners van de 
Maghreb-landen. 

Vreemdeling zijn 
Laten wlj ons allereerst afvragen wat een 
vreemdeling eigenlijk is. De vreemdeling 
is degene, die van ver (het Scandinavi
sche tram en het Engelse from) komt De 
boerenzoon uit het dorp waar ik elk jaar te
rugkeer, zocht zijn vrouw niet bij de meis
jes van de eerste boerderij aan de weg die 
van ziJn dorp de wijde wereld in voerde, 
maar hij vond ziJn bruid nog dr1e kilometer 
verder biJ de brug. De familie reageerde 
dan ook: 'M oet je dan je bruid van zo ver 
halen? Zijn de meisjes van de buren niet 
goed genoeg voor Je?' Het verre, het 
vreemde, heeft iets beangstigends. Maar 
het beg rip 'ver', 'vreemd' is wezenlijk am
bivalent Het stoot n1et aileen maar af, het 
trekt ook aan. DeJOnge boer wist het wei: 
·wat van ver komt, is lekker.' 

Deze ambivalentie behoort tot het we-
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zen van de menselijke beleving van de 
vreemdeling, onverschillig uit welk cul
tuurpatroon, uit welke geschiedperiode hij 
afkomstig is. Vandaar dat in een grijs ver
leden een rabbi eens zei ten aanzien van 
een vreemdeling die in het joodse volk 
wilde worden opgenomen: 'Je moet hem 
met de linkerhand wegduwen, maar met 
de rechter naar je toe halen'. Die ambiva
lentie is in elk cultuurpatroon aanwezig. 
De Latijnse hostis is de vreemdeling, die 
zo ver van mij verwijderd is dat hij mij angst 
aanjaagt, zodat ik hem als mijn vijand moet 
beschouwen. Maar op de keper be
schouwd blijkt hij 66k de fascinerende 
gast te zijn, waarvan het spreekwoord 
zegt: 'als iemand verre reizen doet dan 
kan hij veel verhalen' (etymologische ver
wantschap tussen hostis en gast). Het
zelfde geldt voor de griekse xenos. Hij 
heeft iets z6 geheimzinnigs, zo un-heim
isch dat ik hem er zelfs van verdenk over 
geheime toverkrachten te beschikken die 
hiJ wellicht tegen mij zal gebruiken. Hij is 
dus mijn vijand en in de psychologie spre
ken wij voortaan van xenofobie. Maar 
straks weet de man van eruditie, de dra
ger van de opbloeiende cultuur, dat juist 
deze vreemdeling aan het bestaan een 
nieuwe fascinerende impuls kan geven en 
schrijft Plutarchus 'Aileen een stomme
ling veracht de vreemde gast'. In het libe
rale Rome is de vreemdeling zelfs zozeer 
geaccepteerd dat er een aparte praetor 
voor vreemdelingenzaken (praetor pere
grinus) wordt benoemd. De gastvrijheid 
wordt langzamerhand zo hoog geno
teerd, dat de agrarische volkeren hun 
eigen naam arya (arier) gaan verklaren als 
te betekenen 'Hij, die gastvrij is'; een ver
klaring, die historisch gezien wellicht toch 
niet vriJ te pleiten is van enige zelfover
schatting. 

Een ambivalente waardering van de 
vreemdelmg vinden wij ook binnen het jo
dendom. Om te beginnen is daar een dut
delijke afkeer, die heel diep zit lnstinctieve 
lagen van het mens-zijn hebben ermee te 
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maken. De stam zar, waarmee de vreem
deling wordt aangeduid, schijnt namelijk 
oorspronkelijk stinken te betekenen. Ook 
dat is ons niet onbekend; veel mensen vin
den dat zwarten stinken en naar ik aan
neem zal ook het omgekeerde wei het ge
val zijn in de zwarte beleving van de 
blanke. Ook voor de jood is de vreemde
ling iemand die van ver komt, en die men 
verre van zich moet houden. Oat ver-zijn 
van de vreemdeling is ook hier niet aan at
stand gebonden. De heidense volkeren 
zijn vreemdelingen, vijanden. Maar 66k 
de nieuwe generaties, die van het geloof 
der vaderen niet meer willen weten, wor
den daardoor tot vreemdelingen, mensen 
uit de verte, viJanden. Oat geldt zelfs voor 
de volksgenoot die zijn boekje te buiten 
gaat; die bijvoorbeeld zijn bevoegdheid 
als pr1ester of leviet overschrijdt. Ook hij 
wordt tot vreemdeling/vijand. 

Maar ook in Israel is de vreemdeling n1et 
aileen maar een negatief element zar, de 
vijand die bestreden moet worden. Als 
'vreemdeling in lsraels poorten' wordt hij 
aangeduid met het woord ger. HiJ is de
gene, die voor kortere of langere tijd bij het 
volk Israel verblijft, de bijwoner. Omdat hij 
moet Ieven ver van zijn eigen land, te mid
den van lieden met wie h1j geen enkele 
bloedverwantschap heeft, kan hi] het n1et 
stellen zonder bescherming. Daarom be
hoort het tot de geloofsplichten voor de 
vreemdeling op te komen. Zo mag Ruth 
ervaren hoe Boas zich over haar ontfermt. 
Anderz1jds fungeren deze bijwoners ook 
als gastarbeiders. Salomo stelt ze aan tot 
steenhouwers en waterdragers. En omdat 
deze vreemdelingen toch altijd 1ets van 
het verre vijandige land met zich meedra
gen, 1s de wetgeving 1n Israel er op ge
richt, dat wij zoveel mogelijk als proselyten 
moeten worden opgenomen in het joodse 
volksbestaan. Oat geeft niet aileen recht 
op bescherming, dat impliceert ook be
paalde plichten. Ook de vreemdeling 
moet de sabbat in acht nemen; hij wordt 
geacht het weken- en het loofhuttenfeest 
mee te vieren. En tegelijkertijd wordt het 
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volk geleerd, dat God de vreemdeling lief
heeft en dat deze daarom samen met 
wees en weduwe bijzondere zorg ver
dient. Laat het volk daarbij bedenken, dat 
ook Israel zelf als bijwoner in Egypte heeft 
gewoond: 'Vreemdelingen die bij U wo
nen, hebben dezelfde rechten als een ge
boren lsraeliet. Gij moet hen beminnen als 
U zelf, want Gijzelf zijt vreemdelingen ge
weest in Egypte'; (Lev. 19:34). 

Daarom ligt er een groot verschil tussen 
de Griekse en de Joodse gastvrijheid. De 
Grieken worden opgevoed tot gastvrijheid 
op grond van hun filantropie, hun natuur
lijke genegenheid voor de medemens, die 
immers in zijn anderszijn een nieuw en in
teressant cultureel gegeven vertegen
woordigt. Bij de Jood wordt de gastvrij
heid echter als een religieuze plicht gezien 
in navolging van Hem die gastvrij is ten 
opzichte van de mens. In de gastvrijheid 
speelt de Jood als in een rollenspel Gods 
omgaan met de mens na. Het is zijn missi
onaire taak ter wille van de Heer. Hoezeer 
hij ook van nature de vreemdelmg of wei 
weg zou willen sturen of wei aan zich zou 
willen onderwerpen, om Gods wil moet hiJ 
zijn afweer en afkeer overwinnen in de 
gastvrijheid. Die verdiep1ng van de gast
vrijheid onafhankelijk van eigen gevoe
lens, gebaseerd in de geloofsgehoor
zaamheid, wordt nog meer verdiept in het 
Nieuwe Testament. Christus zelf gebruikt 
de gastvrijheid als het rollenspel van Gods 
l1efde in de gelijkenissen die hij vertelt over 
koninklijke maaltijden en in het Ieven dat 
H1j le1dt als Hij zich de gastvrijheid van fan
zeeer en tollenaar laat welgevallen. Het is 
juist in deze ontvangen gastvrijheid dat 
het bijbelse gastvrijheidsbegrip nog ver
der wordt verd1ept. In Zijn woorden over 
het laatste oordeel zegt Christus 1mmers, 
dat Hijzelf in de vreemdeling, aan wie w1j 
gastvrijheld bewezen onze deur is binnen 
gegaan. Chnstus is de vreemdeling bij Ult
stek. Voor Hem is er geen plaats in de her
berg. In z1jn aardse Ieven heeft Hij geen 
steen om zijn hoofd neer te leg gen. En Jo
hannes vertelt dat zelfs de z1jnen hem niet 

Chr1sten Democrat1Sche Verkenn1ngen 4189 

hE 
in 
'II 

c 
E 
rr 
tE 
1 

2 

3 

4 

II 
t' 
c 
z 
r 
\ 

Jl 



Mtnderheden 

hebben aangenomen. Daarom staat God 
in deze wereld zelf buiten de deur en zegt 
'lk sta aan de deur en ik klop'. 

Christelijke opvattingen 
En nu wordt de gastvrijheid tot een van de 
meest wezenl1jke elementen van het chris
telljk geloof. 
1 De gastvriJheid wordt tot een genade 

(charisma), waarin ik meer ontvang 
dan ik geef: 'zodoende hebben somml
gen onwetend engelen geherbergd' 
(Hebr. 13:2). 

2 De gastvrijheid heeft een eschatologi
sche beteken1s aan de eindtijd zal een 
periode van vervolging voorafgaan, 
waarin de gastvrijheid voor de geloofs
genoten essentieel is. 

3 De gastvrijheid heeft een sacramentele 
betekenis ik ontmoet daarin Christus 
en de engelen. 

4 De gastvriJheid heeft een missionaire 
betekenis omdat z1j het rollenspel van 
het evangelie is. 

In deze laatste ontwikkeling ligt een 
tweede verschll tussen het Griekse en het 
christelijke denken. Voor de Gr1ek is de 
ziel vreemdeling op deze aarde, omdat al 
het mater1ele aileen maar de graftombe is 
van het riJk van de geest. Voor de jood is 
JUist God degene die als vreemdeling op 
aarde verkeert. Omdat het volk altijd maar 
weer de aarde trouw wil ziJn, weet de God 
van Israel zichzelf een vreemdeling in het 
land, 'een voorbijtrekkende reiziger d1e 
slechts een nacht overbliJft' (Jer. 14:8). Dit 
thema wordt in het Nieuwe Testament 
overgenomen en emdlgt daar, waar Gods 
Zoon buiten de poorten van de Godsstad 
moet sterven (Hebr. 13: 13). Nu zijn het 
Z1jn volgelingen die dankzij hun nieuwe 
burgerrecht in het riJk van Christus zelf 
vreemdeling worden op deze aarde ('in 
de wereld, niet van de wereld'). Voortaan 
herkennen de pelgrimerende christenen 
(de mensen van de weg) in elke vreemde
ling zichzelf. Met de woorden van Mgr. 
Bekkers tot de zigeuners bijeen in de St. 
Jan 'U houdt als trekkersvolk ons altijd 
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weer de spiegel voor'. 
Wanneer de Bijbel spreekt over de 

vreemdeling zien wij derhalve twee bewe
gingen: 
1 de vreemdeling ondervindt barmhar

tigheid en wordt geheel of gedeeltelijk 
opgenomen in het volksleven. 

2 anderzijds wordt de gelovige losge
maakt van zijn natuurlijke banden. Hij 
weet zich samen met zijn vreemde 
God, de gans Andere, wezenlijk vreem
deling 1n deze wereld. 

Het is vanuit bovenstaande analyse, dat 
wij telkens weer zullen moeten trachten 
vorm te geven aan de ontmoeting met de 
vreemdeling en daarmee aan de plurifor
miteit van onze samenleving als neerslag 
van die ontmoeting. Zelf hebben wij dat 
met name geprobeerd in de ontmoeting 
met de bewoners van de Maghreblanden 
(Tunesie, Algerije en Marokko), met wie 
m1jn vrouw en ik voor het eerst in 1955 in 
contact kwamen door ons werk in Auber
villlers, een van de armere arbeidersvoor
steden van PariJS. Een ervaring die later 
voortgezet zou worden in de Amster
damse binnenstad. 

Maar w1e waren zij, deze Maghreb-be
woners, als het ware onverwachts gepara
chuteerd in onze Westerse samenleving? 
In plaats van een theorie liever het verhaal 
van drie ontmoetingen met de Maghreb. 

De man van een van mijn pleegdoch
ters reisde 1n zijn landrover door de 
woestijn 's Avonds laat, na het inval!en 
van de nacht, bereikt hij een oase. HiJ 
klopte aan bij de grootste bedoe"inentent 
de tent van de sjeik. Deze stand op, kwam 
naar buiten en - hoewel hij zijn onver
wachte gast nimmer tevoren had gezien -
verwelkomde h1j hem met de woorden: 
'T u est l'envoye de Oieu. 'Jij bent degene, 
die door Allah tot mij gezonden wordt.' 
Wie dat verhaal hoort, moet onwillekeurig 
denken aan het gezang van de Jeruza
lemse bevolking: 'gezegend Hij, die komt 
in de naam van de Heer'. 

Deze klei ne anekdote voegt aan onze 
ontmoeting met de bewoners van de 
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Maghreb een onverwacht element toe. Zij 
zijn ons in belangrijke mate vreemd door
dat zij behoren tot de islam, waarin hun 
identiteit is verworteld. Maar het is nu juist 
deze ons op zichzelf vreemde islam die 
een aanknopingspunt voor de ontmoeting 
blijkt te bieden. Ondanks het vreemdeling
zijn van de Maghreb-bewoner ontdek ik in 
de ontmoeting met hem ook een punt van 
herkenning. Samen staan wij in een we
reid, waarin achter de werkelijkheid van 
alledag een andere werkelijkheid ligt. De 
werkelijkheid van die God, die zich in het 
alledaagse gebeuren openbaart: in jou, 
toevallig voorbijtrekkende reiziger, ont
waar ik het handel en van die God, die jou 
gezonden heeft. En dat was tach de in
houd van het 'gezegend hij, die komt in de 
naam des Heren'. In deze Man-op-de
ezel, Jezus Christus, komt lemand naar 
mij toe in Gods Naam. Met andere woor
den: in de ontmoeting met de vreemde
ling is niet aileen de ambivalentie, die het 
anders-zijn bij mij oproept, daar is ook de 
herkenning van het eigene: het aankno
pingspunt. Het is dit aanknopingspunt dat 
mij helpt het avontuur van de ontmoeting 
voort te zetten. 

In de tweede anekdote zie ik weer voor 

Christenen hebben meer 
gemeen met joden en 
moslims dan met hun niet
gelovige landgenoten. 

mijn ogen dat beeld van mijn zoon, die op
getogen uit de lagere school komt, zijn ar
men geslagen om twee klasgenoten: Da
vid u1t Jeruzalem en Mustapha uit Rabat. 
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Ook daar de blijde herkenning: joden, 
christenen en moslims zijn samen 'boek
bezitters'; dat wil zeggen zij ontvingen aile 
drie een heilig boek, dat daarom heilig is 
omdat het vertelt van d1e werkelijkheid 
achter de werkelijkheid; die werkelijkheid 
van de God, die zich nog openbaart in de 
kleinste gebeurtenis van alledag in het 
meest onbetekenende onderdeel van de 
kosmos. Joden, christenen en moslims 
zijn niet aileen maar vreemden voor el
kaar, zij hebben een dragend fundament 
gemeen, een aanknopingspunt voor hun 
onderlinge ontmoeting: Gods open baring 
in het Ieven van alledag, een aanknopings
punt, dat zij juist niet gemeen hebben met 
hun Westeuropese, geseculariseerde, 
niet-gelovige Nederlandse landgenoten. 

Een derde voorbeeld van dit fundamen
tele aanknopingspunt: mijn vrouw be
zocht als maatschappelijk werkster met 
een collega een Marokkaanse familie in 
Amsterdam. Wetend dat naar Arabische 
maatstaven eigenlijk geen enkel gesprek 
gevoerd kan worden zonder dat dit ge
paard gaat met een rijkelijke maaltijd, had
den zij zich die vrijdagmorgen al om tien 
uur gepresenteerd, denkend op deze 
wijze de tijdrovende gastvrijheldsplicht
plegingen te kunnen omzeilen. Wie 
schetste echter hun verbazing toen zij de 
gastvrouw aantroffen bij een welgedekte 
tafel, waaraan zij de dames hartelijk uitno
digde met de mededeling, dat ze wei n1et 
zoveel wist van Westerse gebruiken, maar 
dat de buren haar hadden gezegd, dat 
christenen op vrijdag geen vlees aten en, 
zo vertelde zij opgetogen: 'daarom heb ik 
een maaltijd gemaakt met uitsluitend vis, 
zodat jullie zonder enig gewetensbezwaar 
van de maaltijd kunnen genieten'. Ook al 
was dan misschien in deze protestantse 
context de notie van het vasten niet zo do
minant, de anekdote laat in elk geval zien 
dat deze Marokkaanse gastvrouw vanuit 
haar eigen cultuurpatroon van de rama
dan geen moeite had zich te verplaatsen 
in de, zij het vermeende, gedachtengang 
van haar bezoekers. 
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Zo vinden we ook hier een aanknopings
punt voor de ontmoeting in de gezamen
lijke geloofsachtergrond, die via het be
grip 'vasten' gastvrouw en gasten ver
bindt en zo het elkaar-vreemd-zijn over
wint. Blijkbaar geldt dit zelfs ook nog bui
ten de kring van de drie boekbezitters, 
joden, christenen en moslims. In de krant 
lees ik hoe de hindoestaanse Surinamer 
Rambocus zich politiek het beste thuis
voelt in het COA. Hij zegt: 'Ais je het moei
lijk hebt val je terug op een traditioneel 
steunpunt. Oat is bij veel Surinamers het 
geloof. Oaarom voel je je sneller thuis bij 
christenen dan bijvoorbeeld bij socialis
ten'. Hij wijst er verder op dat veel Turkse 
en Marokkaanse ouders er de voorkeur 
aan geven hun kinderen naar een christe
lijke, in plaats van naar een openbare 
school te sturen op dezelfde gronden. 

Aanknopingspunten ontdekken 
lk meen, dat hiermee - psychologisch 
gezien - een eerste voorwaarde voor een 
harmonische, pluriforme samenleving is 
gegeven. Wanneer wij in respect voor el
kaar een werkelijk pluriforme samenleving 
op het oog hebben, zal die pluriformiteit ai
leen maar dan op harmonieuze wijze vorm 
kunnen krijgen wanneer wij kennis nemen 
van elkaars anders-zijn. Oaartoe is het no
dig, dat wij elkaar ontmoeten. Maar deze 
ontmoeting slaagt het beste, wanneer wij 
1n elkaar naast aile vreemdheid ook een 
aanknopingspunt ontdekken. lk denk, dat 
de ontdekking van een dergelijk aankno
pingspunt iets te maken heeft met dat, wat 
w1j in ander verband 'empathy' noemen. 

Zoals gezegd, onze Parijse ervaringen 
met de Maghreb zouden zich in Amster
dam voortzetten in onze betrokkenheid bij 
de oecumenische gemeenschap Oude
zijds 1 00. Oeze gemeenschap, gesitueerd 
in het hartje van de Amsterdamse wallen
buurt wil juist in dit probleemgebied aan
wezig zijn als een presentie van het Evan
gelie. In het bonte gebeuren van de 
hoofdstad kwam de gemeenschap in aan-
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raking met enkele jonge Algerijnen, die in 
de strijd om de zelfstandigheid van Alge
rije naar Nederland waren uitgeweken, 
om zo te vermijden, dat zij in het Franse Ie
ger deel zouden moeten nemen aan de 
gevechten met hun volksgenoten. 

Zo werd in twee gezinnen uit onze ge
meenschap een Algerijnse vluchteling op
genomen voor een soort onderduikperio
de. Op nog veel intensievere wijze dan 
voorheen deelden wij elkaars Ieven en 
leerden wij om met Odysseus te spreken: 
'elkaars denkwijze kennen' in de dage
lijkse ontmoeting van ontbijt tot couvre
feu. Ook aan deze periode kwam tenslotte 
een eind toen deze jonge Algerijnen kon
den terugkeren naar hun eigen vader
land, waar zij in de overheidsdienst van de 
Algerijnse volksrepubliek een eigen plaats 
vonden. 

Na deze intensieve ervaringen was het 
voor ons een voor de hand liggende zaak, 
toen eenmaal de eerste gastarbeiders uit 
Marokko hun intocht deden in de Amster
damse binnenstad, met hen een contact 
aan te knopen. 

Nederland was namelijk begonnen bui
tenlandse werknemers, of - eufemisti
scher en hypocrieter - 'gastarbeiders' te 
werven om voor ons die werkzaamheden 
te verrichten waarvoor de Nederlandse ar
beidsmarkt onvoldoende gegadigden 
kon aanbieden. Met name in de Ianden 
rond de Middellandse Zee, nog niet in die 
mate met de Westerse welvaart 'geze
gend', bleken gemakkelijk nieuwe werk
nemers te vinden. Joegoslavie, Grieken
land, Turkije en Marokko bleken bereid in 
onze behoeften te voorzien. Bij duizenden 
stroomden de mannen Nederland binnen 
met achterlating van vrouw en kinderen in 
het moederland. Oaarmee werd niet ai
leen een ontspanning van de arbeids
markt bereikt, maar tevens een belang
rijke nieuwe problematiek voor de toe
komst gecreeerd. Oat ontdekten wij ech
ter eerst later toen wij - om met een gang
baar maar wrang gangbaar grapje te 
spreken - ontdekten, dat wij 'weliswaar 
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werkkrachten hadden gezocht, maar he
laas mensen bleken te hebben gekregen.' 

Het was in die tijd dat de oude binnen
stad van Amsterdam werd overstroomd 
door talloze Marokkanen, die haastig wer
den ondergebracht in goedkope contract
pensions, die soms sterk deden denken 
aan de overvolle slavenschepen uit vroe
ger eeuwen. Kleine kamers vol stapelbed
den moesten soms wei twintig gasten een 
slaapplaats bieden. Ook kwam het voor 
dat bedden aan meer dan een persoon te
gelijk werden verhuurd, wanneer namelijk 
de ploegendienst in het bedrijf mogelijk
heden opende om ook in ploegendienst te 
slapen. 

Geleidelijk aan groeide heel aarzelend 
een zeker contact tussen deze buiten
landse werknemers en de Nederlandse 
samenleving. Kerken en charitatieve or
ganisaties richtten hun aandacht met 
name op de geloofsgenoten onder deze 
nieuwe gasten. De grote kloof die ons van 
de moslims pleegt te scheiden, verhin
derde echter het contact met Turken en 
Marokkanen. Het was daarom, dat onze 
oecumenische leefgemeenschap, reeds 
lang gevestigd in de Amsterdamse bin
nenstad, samen met een groepje jonge
ren uit de Amsterdamse kerken, zocht 
naar contactmogelijkheden met deze 
moslims. 

Gedurende de kerstweek van 1967 werd 
in het achterzaaltje achter een van de 
woonhuizen op de Voorburgwal een week 
lang 'open huis voor ieder' gehouden. Dit 
leek een goede gelegenheid om ook de 
Marokkaanse stadsgenoten uit te nodigen 
tot de ontmoeting met elkaar en met de 
Nederlandse bewoners van onze hoofd
stad. De Marokkaanse gasten kwamen 
weliswaar aarzelend binnen, maar toch 1n 

zo grote getale, dat het zinvolleek ook na 
de kerstperiode deze mogelijkheid tot ont
moeting voort te zetten. Zo ontstond onder 
de naam 'Dar-Es-Salaam' (huis van de 
vrede), de zaterdagavond-societeit voor 
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Nederlanders en vreemdelingen. Om een 
immense, ronde, lage tafel zaten onze 
gasten te dammen, mens-erger-je-niet te 
spelen of met hand en en voeten eindeloos 
te praten met hun Nederlandse gasthe
ren. Het was daar, dat wij voor het eerst 
iets ontdekten van de problemen, die de 
pluriforme samenleving met zich brengt. 
Daar was allereerst de achterdocht aan de 
kant van de gasten. Nog zie ik aan het 
einde van een van de eerste societelts
avonden een oude Marokkaan opstaan 
om zich via een tolk tot ons Nederlanders 
te richten. Hij stelde de vraag, die na al 
deze jaren nog altijd actueel is: 'Waarom 
doen jullie Nederlanders dit?' Hij be
doelde met deze woorden echter niet ai
leen te vragen naar het 'waarom', maar 
zeker ook evenzeer naar het 'waartoe'. En 
nog altijd gaat het om die twee vragen: 
'wat IS onze motivatie' en 'waarheen zijn 
wij op weg'? De gastheer van die bewuste 
societeitsavond gal ongeveer het vol
gende antwoord 'Ais ik uw vraag goed 
begrijp, wilt u niet aileen weten, waarom 
wij deze avonden organiseren maar ook 
wat wij daarmee beogen; met name of wij 
soms willen proberen u tot het christen
dom over te halen. lk zou daarop het vol
gende willen zeggen: Als wij proberen in 
een ongastvrije samenleving een beetje 
gastvrij te zijn, dan moeten we allereerst 
zeggen, dat wij die gastvrijheid van jullie, 
Marokkanen, hebben geleerd. Jullie ziJn 
het die met jullie Oosterse leefwijze ons er
aan hebt herinnerd, dat die gastvrijheid 
ook van ons christelijke geloof een onmis
baar aspect is. In ons Heilige Boek staat 
immers, dat wij door de gastvrijheid soms 
engelen kunnen herbergen. Maar als u 
ons nu vraagt, wat we met die gastvrijheid 
bedoelen; of we u soms tot het christen
dom willen overhalen, dan kan ik het vol
gende antwoord geven: 'Het wezen van 
de gastvrijheid bestaat daarin, dat ik het 
beste wat ik heb met mijn gasten wil delen. 
Maar die gastvrijheid betekent ook, dat ik 
mijn gast respecteer. Hij beslist. Als hij, om 
een voorbeeld te geven, zijn koffie zwart 
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drinkt, zal ik hem geen melk opdringen. 
Zo is het ook met het geloof. Het beste wat 
wij hebben is ons geloof. Wij zouden niets 
liever doen dan dit geloof met u delen. 
Maar dat is uw zaak. Wanneer u zegt: wij 
zijn moslims en dat is ons genoeg, bent u 
als moslim even welkom als onze christen
broeders.' 

Met deze woorden had de gastheer van 
die avond, denk ik, twee grondregels aan
gegeven, die fundamenteel zijn voor 
iedere christen, die vorm wil geven aan 
een pluriforme samenleving 
1 Als het goed is vinden wij de motivatie 

voor ons handelen in het 'Heilige 
Boek'. 

2 De omgang met de ander is gebaseerd 
op respect voor zijn anders-zijn, ook al 
zouden wij nog zo graag ons geloof 
met hem delen. 

Deze twee principes bleken in de praktijk 
niet zozeer problemen te geven met onze 
Marokkaanse gasten als wei veeleer in
tern, in de groep van de Nederlandse me
dewerkers aan deze societeit. Van meet af 
aan werd door een aantal van de Neder
landse gastheren gesteld: 'Zij zijn naar 
Nederland gekomen; dan hebben zij zich 
ook aan te passen aan onze gewoonten 
en gebruiken. Dit betekent, dat wij op de 
societeitsavonden gewoon bier willen 
schenken en dat onze vrouwelijke mede
werksters even vrijmoedig met deze Ma
rokkanen zullen omgaan als met hun Ne
derlandse vriendjes.' Beide eisen gaven 
aanleiding tot veel problemen. Het alco
holgebruik van sommige Marokkanen 
leidde tot interne conflicten binnen hun 
eigen gemeenschap, terwijl het vrijmoe
dig optreden van de Nederlandse meisjes 
door de Marokkanen werd opgevat als 
beloften tot verdergaande contacten, die 
dan echter plotseling niet werden waarge
maakt. Zo dreigde het Huis van de Vrede 
te worden tot een H uis van Getwist. A Is ge
meenschap hielden wij daarom vast aan 
de eis, dat de Nederlandse deelnemers 
aan de societeit zich zo zouden gedragen, 
dat zij voor de Marokkaanse gasten ver-
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staanbaar zouden zijn. Met andere woor
den: geen provocerende kleding, geen al
cohol, geen niet koosjere gerechten of 
dranken. Juist op grand van je roeping tot 
gastvrijheid voor de vreemdeling zul je 
trachten je in woord en daad verstaanbaar 
uit te drukken. 

Zoals wij echter Iaten zullen zien, zijn 
hiermee de problemen nog allerminst op
gelost. Oak onze gasten zelf veranderen. 
Zij leren onze taal spreken, nemen onze 
gewoonten en gebruiken over. En dit alles 
geldt in nag veel sterkere mate voor de 
tweede en derde generatie. Voorshands 
waren deze veranderingen in onze con
tacten echter nag niet merkbaar. Wei 
bleek de nood door de scheiding van de 
gezinnen hoe Ianger hoe grater te wor
den. Steeds dringender werd de vraag 
naar woongelegenheid voor gezinshere
niging. Aan het einde van de societeitsa
vond ging ieder van ons Nederlanders 
naar zijn eigen huis en gezin, maar onze 
Marokkaanse gasten moesten terug naar 
de overvolle mensenpakhuizen van de 
contractspensions. Als wij echter goed !a
zen, zei ons Heilige Boek oak iets over 
onze solidariteit met 'wees, weduwe en 
vreemdeling'. In een paging aan die soli
dariteit vorm te geven ontstond ons woon
project: een oud grachtenpand, dat met 
hulp van de katholieke bouworde in 
slechts zes maanden tijd werd aange
kocht, verbouwd en ingericht voor gezins
hereniging van onze Marokkaanse vrien
den. Nu is Psalm 91 de psalm, die spreekt 
van de 'schuilplaats van de Allerhoogste'. 
En aangezien het huis, waarin deze flatjes 
voor gezinshereniging werden gebouwd 
het huisnummer 91 droeg, kreeg ons huis
vestingsproject de naam 'Sitt'r a/ Ali', de 
Arabische vertaling van 'schuilplaats van 
de Allerhoogste'. 

Woonproject 
Deze schuilplaats werd niet aileen voor de 
betrokken Marokkaanse gezinnen maar 
ook voor ons als aan de overkant woon
achtige gemeenschap, een bran van veel 
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vreugde. Wij leerden nu het Marokkaanse 
gezinsleven kennen en begonnen zo ook 
meer te begrijpen van de verhouding tus
sen man en vrouw binnen het Marok
kaanse huwelijk. Ook al mogen sommige 
feministen juist in het Arabische huwelijk 
bewijsmateriaal denken te vinden voor de 
verdrukte positie van de vrouw, onze Ma
rokkaanse buurvrouwen bevestigden 
deze conceptie bepaald niet. Met eigen 
waardigheid en autoriteit heersten zij op 
hun eigen terrein als eenmaal Sarah in de 
tenten van Abraham. Wij zagen de rolver
deling tussen man en vrouw en begrepen 
dat de problematiek van de Arabische sa
menleving niet adequaat kan worden af
gelezen uit het feit, dat op straat de man 
voorop loopt en de vrouw enkele passen 
achter hem. Wij ontdekten namelijk dat in 
de rolverdeling de situatie thuis precies 
omgekeerd was en dat Karimah in feite 
met medel1jden zag naar de positie van 
mijn eigen vrouw die asemmers op straat 
moest zetten, die boodschappen moest 
doen; zaken die Karimah ver beneden 
haar waardigheid achtte en overliet aan 
haar Mustapha. 

Ook ten aanzien van dit woonproject 
herhaalde zich de discussie uit de begin
dagen van de societeit: 'Geen onzin, ze 
moeten wonen en Ieven net als wij. Wat is 
dat voor geks? De matrassen 's morgens 
opstapelen in een hoek van de kamer en 
's avonds weer uitspreiden? Oat kan toch 
niet, we zijn hier niet in Marokko.' 

Nu kan men op een dergelijke levens
wijze natuurlijk op typisch Nederlands
ambtelijke manier de conclusie verbin
den, dat op dit Arabische gezin nu een
maal dezelfde huisvestingsregels moeten 
worden toegepast als op een Neder
landse familie en dus heel bedillerig en 
betweterig vaststellen, dat een Marok
kaans gezin met tien kinderen dan ook 
een waning nodig heeft met een stuk of 
acht kamers. Helaas getuigt een derge
lijke quasi gelijke behandeling in feite 
- zoals zo vaak - van een zeer discrimi
nerend beleid. De huur van een dergelijke 
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woning is namelijk veelal voor de betrok
ken familie veel te hoog, terwijl men aan 
een dergelijk groot vloeroppervlak geen 
behoefte heeft. Vaak is het voor het gezin 
belangrijker op Marokkaanse sobere 
wijze te kunnen blijven Ieven en dan zo
veel mogelijk financiele steun te geven 
aan de minder fortuinlijke familieleden 
thuis in Marokko. Sommige Nederlanders 
reageren dan echter met de meewarige 
vraag: 'En hebben jullie geen ijskast en 
geen kleurentelevisie?' Een vraag die 
overkomt als een verwijt, dat beschaamd 
maakt en soms zelfs meer bedoeld lijkt om 
politieke ontevredenheid op te roepen, 
opdat ook onze minderheden geschikt 
zullen worden eenmaal te dienen 'als mest 
op de velden van de toekomst'. Tegen
over dit alles de opvatting, dat met de be
schikbare middelen zoveel mogelijk 
woongelegenheid moet worden ge
creeerd in een vorm, die allereerst moet 
beantwoorden aan de Marokkaanse 
eisen: ruim bemeten centrale verwarming 
en rijkelijke douchemogelijkheden. Zoals 
Mohammed zei: 'Weet U, als wij Marokka
nen thuiskomen na ons werk, moeten wij 
eerst de fabriek afwassen.' Die fabriek is in 
deze woorden meer dan aileen de werk
plaats, zij representeert bovenal de ge
ringschattende bejegening van degenen, 
die mensen als arbeidskracht en n1et als 
medemenshebbengehuu~. 

Kinderen en onderwijs 
Ja, en toen bleken deze werkkrachten ook 
nog kinderen te hebben. Kinderen, die 
toen zij eenmaal de leerplichtige leeftijd 
hadden bereikt op school de kinderen ble
ken te zijn 'van die gastarbeiders, die ons 
het brood uit de mond staten.' Kinderen 
met rare gewoonten, een onbegrijpelijk 
taaltJe, en met ouders, die er vreemd bijlie
pen. Bovendien: waar moesten deze kin
deren naar school? Een uiterst complexe 
vraag. Sommigen onder hen moesten op 
hun tiende nog aan hun lagere schoolop
leiding beginnen, anderen hadden een 
normale schooltijd in Marokko achter de 
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rug. Sommige kinderen spraken Berber, 
andere Arabisch. Sommigen kenden 
Frans of Spaans, anderen niet. Ook wie 
buiten beschouwing wenst te Iaten, dat 
een taal meer is dan een communicatie
voer-tuig en een hele leefwereld represen
teert, zal zich toch in elk geval realiseren, 
dat de leefwereld van het Marokkaanse 
kind, zo uit het woestijndorp overgepoot in 
de Amsterdamse binnenstad, is bloot
gesteld aan een enorme cultuurschok. Wij 
zagen dat prachtig uitgebeeld in de teke
ning van een van deze Marokkaanse kin
deren die de Achterburgwal tekende met 
daarin een stelletje oerhollandse eenden, 
maar aan de oever de kokospalmen uit de 
oase van Tarit in de Sahara. Zie daar het 
probleem in een sprekend beeld. 

Maar de ontmoeting van die twee cul
tuurpatronen Ievert grotere problemen op 
dan deze geografische anachronismen. 
Veel erger is het dat het kind te maken 
krijgt met twee totaal verschillende en wel
licht zelfs tegenstrijdige waardenschalen, 
vaak zonder dat de onderwijskrachten 
van de Nederlandse scholen zich van dit 
conflict bewust zijn. lk denk aan Na1ma, 
acht Jaar oud. In verband met de Marok
kaanse feestelijkheden had haar moeder 
haar handJes geverfd met henna, teken 
van feestelijkhe1d, te vergelijken met Euro
pese make-up voor een party. Maar op 
school gekomen kreeg Nal'ma van de juf
frouw te horen 'Naima, wat zijn jouw 
handjes vuil, met zulke handJeS kun Je toch 
niet op school komen. Ga gauw naar de 
kraan om ze te wassen'. Wat thuis moet, is 
op school verboden, wat op school moet, 
is thuis niet toegestaan. Een schizofrene 
situatie die het kind niet kan verwerken, 
die aanleidmg geeft tot psychische con
flicten, leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 
en straks wei Iicht zoals reeds in veel geval
len is geconstateerd tot jeugdcriminaliteit; 
een verschijnsel waarmee wij in toene
mende mate in onze grote steden te rna
ken krijgen, zoals het recente Amster
damse rapport over Marokkaanse jeugd
benden laat zien. Jongeren sluiten zich 
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aaneen tot jeugdbenden, die nu weleens 
eindelijk aan deze samenleving zullen Ia
ten merken, dat zij er ook zijn en dat met 
hen - zo niet goedschiks, dan loch 
kwaadschiks - ernstig rekening zal moe
ten worden gehouden. 

Tegen de achtergrond van deze ervarin
gen kwamen wij tot de conclusie, dat het 
Marokkaanse kind niet plompverloren in 
de Nederlandse schoolsituatie mag wor
den neergezet, omdat daardoor de eigen 
identiteit ernstig in gevaar zou komen. Oat 
gevaar wordt niet voorkomer. als men 
door wat extra lessen op woensdagmid
dag (als andere kinderen bovendien vrij 
zijn en mogen voetballen) nog iets aan die 
cultuur laat doen door veelal ook nog on
bevoegde Marokkaanse leerkrachten. 
Door een dergelijke onaangename uitzon
deringspositie binnen het Nederlandse 
onderwijs wordt het Marokkaanse kind ai
leen maar verder gestigmatiseerd en gaat 
hij de eigen cultuur besthouwen als een 
waardeloze en aileen maar hinderlijke fac
tor 1n zijn bestaan. Zeker, het is wei moge
lijk op pawlowiaanse wijze de taalach
terstand van het buitenlandse kind snel in 
te lopen. Maar men bereikt langs deze 
weg aileen een snel schijnresultaat, zoals 
het wetenschappelijk onderzoek in een 
land als Zweden bijvoorbeeld heeft ge
leerd. In de hoge klassen blijken namelijk 
veelal ernstige problemen te ontstaan om
dat het kind op deze wijze geen werkelijke 
notie van taal heeft verkregen. Wij kwa
men in Amsterdam dan ook tot de conclu
sie. dat een andere vorm van onderwijs 
noodzakelijk is. Zo begonnen wij achttien 
jaar geleden met onze Arabische School. 
In een woonkamer van een van onze pan
den begon een onderwijzer met een paar 
kinderen te experimenteren met een vorm 
van onderwijs, die een brug zou kunnen 
slaan tussen de culturen. Aangezien wij 
aanvankelijk dachten dat de Marok
kaanse gezi rmen na verloop van enige tijd 
wei terug zouden keren naar hun moeder
land, was in het begin de vorm van dit on-
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derwijs geheel gericht op de terugkeer 
naar de Marokkanse school in het moe
derland. Toen echter bleek, dat in een 
groot aantal van de gevallen de terugkeer 
van jaar tot jaar wordt verschoven, heb
ben wij gekozen voor een twee-sporige 
vorm van onderwijs: 
a Een vorm, die voor het kind dat terug

keert zo goed mogelijk een brug slaat 
naar de Marokkaanse school in het 
thuisland. 

b Een onderwijsvorm, die het kind in de 
loop van de lagere schoolperiode gelei
delijk aan voorbereidt op het Neder
landse vervolgonderwijs. 

Zo groeide geleidelijk aan deze huiskamer 
met een onderwijzer en drie leerlingen uit 
tot de huidige Arabische School van Am
sterdam met thans meer dan tweehon
derd leerlingen. Deze school, hoewel van 
meet af aan officieel erkend door de Ne
derlandse overheid, kwam aanvankelijk 
niet in aanmerking voor subsidie van rijks
wege en moest gedurende meer dan tien 
jaar uit particuliere middelen worden gefi
nancierd. De school heeft zowel Neder
landse als Marokkaanse leerkrachten. 
Men zou het programma als volgt kunnen 
weergeven: het Arabische kind wordt op 
de eerste schooldag in het Arabisch 
respectievelijk Berber begroet, maar aan 
het einde van de lagere schoolperiode 
neemt de leerling in het Nederlands van 
de school afscheid. 

Wij hebben door de import van hele ge
zinnen uit een zo totaal van onze wereld 
verschillende achtergrond op volmaakt 
onverantwoorde wijze een nieuwe vorm 
van kolonialisme in het Ieven geroepen. In 
toenemende mate zullen wij van deze si
tuatie de wrange vruchten plukken. Het is 
te laat om daar nog aan te ontkomen. Het 
enige wat wij thans nog kunnen doen is 
trachten zo goed mogelijk voor de nu ont
stane problemen de minst slechte oplos
sing te zoeken. 

Wat wij in deze onderwijsproblematiek 
ook doen, het blijft de kwadratuur van de 
cirkel. Ook de onderwijsvorm van onze 
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Arabische School! Desalniettemin zijn wij 
dankbaar voor de tot dusver bereikte re
sultaten. Daarom heet onze Arabische 
School met recht Bouschra School, school 
van het 'Goede Nieuws'. Onze kinderen 
worden namelijk niet tot gediscrimineerde 
minderheden binnen een grotere Neder
landse School, maar nemen als een groep 
van Arabische kinderen in Nederland in 
sportieve en culturele manifestaties deel 
aan de ontmoeting met andere scholen, 
zodat elk gevaar van een getto-situatie 
wordt vermeden. In het zelfbewust-zijn 
van eigen identiteit als Marokkaanse kin
deren stappen zij na de Arabische/Neder
landse lagere schoolperiode het Neder
landse vervolg-onderwijs binnen. Daar 
zijn zij graag geziene leerlingen omdat 
deze kinderen, zoals de schoolleiding 
pleegt te zeggen, zo goed gemotiveerd 
zijn, dat zij het onderwijspeil van de Neder
landse klas verhogen. 

lndien men in een multiraciale poly-etni
sche en dus pluriforme samenleving het 
ideaal van de acculturatie, de culturele uit
wisseling op basis van gelijkheid tot stand 
wil brengen, zal dit aileen mogelijk zijn, 

Maghreb-kinderen kunnen 
in een vertrouwde school
omgeving hun eigen 
identiteit opbouwen. 

wanneer men tot deze ontmoeting komt 
op het moment dat de identiteit van de be
trokkenen gewaarborgd is. Voor het kind 
uit de Maghreb-landen betekent dit dat 
het tenminste de lagere schoolperiode no
dig heeft om in de veilige vertrouwde om-
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geving van een schoolwereld, die niet in 
conflict komt met de wereld van thuis, zijn 
eigen identiteit op te bouwen. In die lase is 
wei het groepscontact van de Marok
kaanse school met een andere school 
zeer wei mogelijk en vruchtbaar; de indivi
duele ontmoeting in een vijandige wereld 
vraagt echter een langere voorbereiding, 
waardoor het kind stevig in de eigen 
schoenen ~a~. lk denk dan aan een 
meisje als Karima die 1n de klas van het 
Nederlandse vervolg-onderwijs als er met 
haar opvatting gespot wordt, zelfbewust 
zegt 'Wat denk je wei, ik ben een Marok
kaanse!' 

lntegratie en acculturatie 
Op basis van de intensieve WiJze waarop 
WIJ elkaar nu bijna dertig Jaar in wisselende 
situaties niet aileen telkens weer ontmoe
ten, maar ook samen in de leefgemeen
schap van Oudezijds 100 tel kens weer el
kaars Ieven delen, z1jn wij tot de overtui
ging gekomen, dat wij als Marokkanen en 
Nederlanders in de onmogelijke situat1e 
waarin wij ziJn verzeild geraakt, kiezen 
voor die vorm van samenlev1ng, waarin 
- voorzover doenlijk - dankzij een zo 
goed mogelijke 1ntegratie van de Marok
kaanse gezinnen in ons volksleven, moge
lijkheden gevonden worden tot een wer
kelijke acculturatie. lk bedoeld hiermee 
dat wij zowel de segregat1e van het apart
heidsgetto als de kleurloze assimilatie aan 
onze vaak norm- en waarden-loze samen
leving afwijzen. Wij kiezen voor integratie 
in de zin van een eigen plaats op grond 
van een eigen godsdienstige, culturele en 
etnische identiteit, als partner in een pluri
forme samenleving waarin WiJ bereid z1jn 
over en weer de ander in datgene wat wiJ 
ons als onze geestelijke rijkdom beschou
wen, te Iaten delen en zelf op onze beurt 
van de ander te willen ontvangen. Een 
omgaan met elkaar op ooghoogte, op ba
sis niet van onze materiele of materialisti
sche maar geestelijke verworvenheden. 

Laat m1j een en ander met een voor
beeld mogen illustreren. In de groepsu1t-
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wisselingen met andere kinderen, waar
aan de leerlingen van onze school reeds 
jaren deelnemen, werd ons op een gege
ven moment een uitnodiging gestuurd 
voor een vakantieverblijf van onze kinde
ren in Friese gezinnen in Holwerd. In het 
begin verliepen deze uitwisselingen niet 
geheel rimpelloos omdat de Nederlandse 
gezinnen zich bijvoorbeeld niet realiseer
den, welke innerlijke afschuw voor een 
moslim de varkensstal oproept. Zo waren 
er meer conflictterreinen. lnmiddels heb
ben niet aileen de Marokkaanse kinderen 
uit Amsterdam en de Friese kinderen uit 
Holwerd de weg naar elkaar gevonden, 
maar z1jn er ook contacten tot stand geko
men tussen de respectievelijke ouders. Zo 
kan het gebeuren dat de familie Dijkstra uit 
Holwerd door de familie Abdelkadr uit 
Amsterdam wordt u1tgenodigd. 'Zijn jullie 
nog nooit in Amsterdam geweest, kom 
dan eens bij ons'. En zo staat dan de fami
lie Abdelkadr op een stralende zomermor
gen met de auto te wachten voor het Cen
traal Station van Amsterdam. Mevrouw 
Abdelkadr in feestkleding wacht thuis met 
spanning op de komst van de familie 
D1jkstra, die voor het eerst Amsterdam zal 
bezoeken. Abdelkadr rijdt met ze langs de 
havens, nodigt de Dijkstra's uit voor een 
bezoek aan Artis, en wijst ze op de histon
sche gebouwen, die ze passeren om ze 
tenslotte mee te nemen naar hun huis in 
een van de buitenwijken waar de over
daad van de Arabische gastvrijheidsmaal
tijd wacht. 

Een ander voorbeeld van echte accultura
tie komt uit het hoge Noorden van Noor
wegen. Ook in Noorwegen zijn er allerlei 
etnische minderheden als gastarbeiders 
aangetrokken. De Noorse televisie wijdde 
enige tijd geleden aan hun Ieven een uit
voerige uitzending. In het programma 
werd aan de jongeren gevraagd of ze 
goed met hun Noorse schoolkameraden 
overweg konden. Over het algemeen ble
ken hier niet teveel problemen aan ver
bonden. Men vond heel goed zijn weg in 
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de Noorse samenleving, zozeer zelfs dat 
men best bereid was de Noorse nationali
teit als een simpele registratiekwestie te 
aanvaarden. Toen echter de reporter be
gan te vragen over de toekomstplannen, 
veranderde het beeld. 'Zou je straks oak 
met een Noors meisje willen trouwen?' 
Antwoord: 'Oh neen, in geen geval, 
Noorse meisjes zijn heel leuk voor een 
feestje, maar als ik ga trouwen vraag ik 
aan mijn ouders, een meisje voor mij uit te 
zoeken uit mijn eigen volk'. lntegratie na
tuurlijk, maar op basis van eigen identiteit. 
En op die basis dan ook acculturatie. 

Omgaan met de vreemdeling 
Tenslotte Iaten wij, aan het einde van dit 
praktische gedeelte gekomen, nog een 
keer terugkeren naar hetgeen wij in het 
begin uit de Bijbel hebben geleerd over 
ons omgaan met de vreemdeling. 

Het is duidelijk, dat de Marokkaanse 
werknemer niet naar ons land is gekomen 
als een vijand, die ons wil veroveren. Hij is 
geenzar. Veeleer is hij de vreemdeling die 
als ger recht heeft op de bescherming, 
waartoe wij als christenen geroepen zijn. 
Maar aangezien wij niet in een oud-testa
mentische einheitliche corpus christia
num-situatie Ieven zal deze bescherming 
in tegenstelling tot die van de oud-testa
mentische samenleving niet tegelijk kun
nen inhouden, dat wij op enigerlei wijze 
van hem eisen zijn moslim-achtergrond te 
verloochenen en christen te worden. Met 
al onze goede bedoelingen mogen wij 
geen vorm van geestelijk geweld uitoefe
nen. Daarenboven zullen wij ons moeten 
realiseren, dat hij met ons een boekbezit
ter is; met andere woorden dat hij juist als 
moslim een heel stuk van de christelijke 
geloofstraditie en geloofsbeleving met 
ons deelt. lets wat wij van de geseculari
seerde humanist niet kunnen zeggen ook 
al is deze dan misschien mijn bloedeigen 
broer of studiegenoot. Pas als wij dit alles 
innerlijk hebben verwerkt kunnen wij met 
de moslim over het Evangelie spreken. 
Ondanks aile wezenlijke verschillen zullen 
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wij dan vaak ontdekken, dat hij op be
paalde punten wellicht zelfs meer van het 
Evangelie heeft begrepen dan wij zelf. lk 
denk bijvoorbeeld aan de gastvrijheid die 
wij van de moslim zouden kunnen leren en 
moeten leren als wij eenmaal ontdekt heb
ben dat die gastvrijheid voor het christelijk 
geloof niet een van vele deugden is, maar 
een centrale plaats inneemt als het rollen
spel van Gods liefde. lk denk oak aan de 
verdieping en vergeestelijking, die de vas
ten in de ramadan van de Islam kan on
dergaan als ons wordt geleerd dat de 
vasten met aile zintuigen te maken heeft, 
niet aileen met eten en drinken maar zelfs 
met de beheersing van onze emoties, zo
dat wij bijvoorbeeld niet met gelijke munt 
mogen betalen, als wij beledigd worden. 

Naarmate wij zelf meer van een materia
listische wereld vervreemden en ons reali
seren dat wij wei in de wereld, maar niet 
van de wereld zijn, zal in de tegenbewe
ging van de ontmoeting de ander ons min
der vreemd, meer vertrouwd voor komen 
en zullen wij ontdekken dat wij ondanks 
aile soms zeer wezenlijke verschillen toch 
samen boekbezitters zijn in een gesecula
riseerde wereld die wij wezenlijk niet ver
staan, noch accepteren. 
Deze houding betekent anderzijds echter 
geen indifferentisme of relativisme. W1j wil
len zeker niet bij de vreemdeling de indruk 
wekken, als zou uiteindelijk toch alles op 
hetzelfde neerkomen (een opvatting die 
de sunnitische moslim toch al niet vreemd 
is). Een dergelijke indifferentisme ver
draagt zich nu eenmaal niet met het 
christelijk geloof. Zo maken wij in de ge
brokenheid van ons menselijk bestaan al
tijd onze han den vuil. In bepaalde situaties 
zwijg ik over mijn geloof, omdat mijn spre
ken daar de vrijheid van de ander zou 
aantasten. Op andere ogenblikken spreek 
ik wei, omdat ik daar anders mijn geloof 
zou verloochenen. lk streef naar duidelijk
heid in vrijheid en naar vrijheid in duidelijk
heid. Er is geen methode voor mijn getui
genis. In elke situatie zal ik mijn weg moe-
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ten vinden, met aile risico's van dien! 
Soms blijk ik gezwegen te hebben, waar ik 
had moeten spreken, soms spreek ik, ter
WiJI ik mijn mond had moeten houden. Het 
risico van elke menselijke ontmoeting 
maar oak de rijkdom daarvan. 

'Op weg naar een pluriforme samenle
ving?' Zo nu en dan doet dit parool mij 
sterk denken aan Henri Ford. Bij de pro
motie van zijn wereldberoemde T-Ford
model zei Ford steeds maar weer 'lk kan u 
dit modelleveren in elke kleur, die u maar 
wilt, mits het maar zwart is.' Zo is het oak 
met de pluriforme samenleving. Wij zijn 
voor de pluriforme samenleving mits hij 
maar uniform is. AI verzekerend, dat wij 
een pluriforme samenleving beogen, ne
men wij in de praktijk aile maatregelen, die 
de uniformiteit (en daarmee de herleving 
van het uniform?) zullen bevorderen. De 
profetieen uit Brave new world gaan thans 
in vervulling Oat geldt bijvoorbeeld voor 
de genetische research en planning, de 
zorgsector, het onderwijs etc. maar oak 
voor de agrarisch-economische ontwikke
ling. 

Zeker, het behoort tot het wezen van het 
politieke gebeuren, dat steeds weer te
genovergestelde meningen en doelstellin
gen met elkaar botsen, zodat een compro
mis onvermijdelijk lijkt. Politiek is nu een
maal de kunst van ~et haalbare. Tegen
woordig hebben wij echter de neiging als 
politiek compromismodel voor de kwadra
tuur van de cirkel te kiezen. De oplossin
gen, die wij aandragen zijn tegelijkertijd 
zuiver vierkant overeenkomstig onze 
eigen wensen en volmaakt rond, ter wille 
van de tegenpartij. Die oplossing is echter 
de oplossing van het sprookje 'de kleren 
van de keizer', een oplossing, die prima 
werkt, zolang er geen kinderen zijn, die ar
geloos roepen, dat de koning tach echt in 
z'n blootJe loopt. Misschien is dat nu juist 
de taak van die kinderen, die geroepen 
z1jn, k1nderen van het Iicht te zijn. DeC van 
het CDA roept ons daartoe op. Als wij dit 
niet Ianger waar will en hebben, moeten wij 
deC schrappen. 
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Pluriformiteit 
DeC heeft echter belangrijke consequen
ties wanneer wij het begrip pluriforme sa
menleving willen invullen. Het beg rip pluri
formiteit, veelvormigheid, doet ons in de 
allereerste plaats denken aan de verwant
schap met het begrip veelkleurigheid 
waarover de Bijbel spreekt. Die veelkleu
righeid is het kenmerk van Gods wijsheid 
(Eph. 3:10). Die immense varieteit in de 
schepping wordt ook weerspiegeld door 
de grate variatie-breedte in de kring van 
Christus' discipelen: daar zijn Johannes 
en Petrus, Simon de terrorist en Jacobus, 
en zelfs voor Judas lscariot is in die kring 
nog lange tijd plaats. Die ruimte was er 
trouwens al voor de zonen van Abraham. 
Moge al lsmael een andere weg door de 
woestijn gaan dan Isaak, ook hij ontvangt 
een goddelijke belofte en als straks Abra
ham is overleden, is het contact tussen de 
beide halfbroers toch zo, dat zij samen 
hun vader begraven. Koekoek-een-zang 
past aileen rond het nest, waar het koe
koeksjong de kinderen van zijn gastheer 
over de rand van het nest wegwerkt. 

De C van het CDA is echter veel eerder 
in het geding dan bij het beg rip pluriformi
teit. Wij zien ons steeds meer genoodzaakt 
goedschiks of kwaadschiks ernst te ma
ken met de scheiding van Kerk en Staat. 
Die scheiding is op principiele geloofs
gronden zeer wei te verdedigen. De vraag 
is echter of Nederland niet op andere 
gronden voor de scheiding gekozen 
heeft. Of wij niet in feite voor de scheiding 
gekozen hebben omdat wij een no non
sense staat wensen; een staat niet aileen 
zonder een echt of quasi-christelijk funda
ment maar zelfs zonder enige metafysisch 
waarden- en normensysteem. Of wij niet 
gekozen hebben voor een in feite vergod
delijkte autonome staat, die geen 'bij de 
gratie Gods' meer erkent maar zelf als 
God wil zijn; een staat, die daarmee 
dan ook onvermijdelijkerwijs demonisch 
wordt. Op zichzelf is het niet erg wanneer 
op onze guldens niet Ianger zou staan: 
'God zij met ons', maar het is wei erg als 
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wij moeten gaan Ieven in een staat, die 
haar eigen menselijke grenzen niet meer 
wil weten. Men zou zich af kunnen vragen, 
of wij soms op weg zijn naar een absolu
tistische, totalitaire staat, al roepend, dat 
wij tach vooral op moeten passen voor het 
fascisme. Een dergelijke staat is noodza
kelijkerwijs gericht op gelijkschakeling en 
stroomlijning en heeft ondanks aile vrome 
leuzen geen plaats voor pluriformiteit. Wie 
deC van CDA wil handhaven zal daaraan 
nimmer kunnen meewerken. En wie tach 
de C met deze staatsopvatting denkt te 
kunnen combineren, komt onvermijdelijk 
terecht in het catastrofale vaarwater van 
de Deutsche Christen. 

AI roepend op te passen 
voor het fascisme zijn wij 
op weg naar een totalitaire 
staat. 

Kiezen voor een pluriforme samenleving 
is aileen mogelijk in een bescheiden staat, 
die haar eigen grenzen kent en weet, dat 
de mens niet kan Ieven zonder transcen
dentale normen en waarden, die het 
staatsbestel te boven gaan. Als wij dit zelfs 
in het CDA dreigen te vergeten, of ons 
hiervoor zelfs schamen, dan kunnen wij 
misschien van de Sovjetunie leren, die 
- door schade en schande wijs gewor
den - !hans het spoor terug zoekt te vol
gen Want terwijl de ABOP en zijn aanhan
gers - om slechts een voorbeeld te noe
men - de laatste resten van het bijzonder 
onderwijs zouden willen opruimen, is 
thans in de ministerraad van de Sovjetunie 
opnieuw de mogelijkheid geopend tot het 
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stichten van confessionele scholen. 
Zolang wij werkelijk kiezen voor de pi uri

forme samenleving, is daarin plaats voor 
verschillende leefstijlen en verschillende 
geloofdsbelevingen. En dan natuurlijk ook 
voor het propageren daarvan: recht op 
eigen scholen, eigen omroep, eigen 
leefstijl ... Vaak brengt men tegen deze 
gedachtengang in, dat wij op deze wijze 
'getto's' zouden creeeren. lk vrees, dat 
men dan vergeet, dat een getto allereerst 
het gevolg is van discriminatie door ande
ren en dwang van buiten. Een voetbalelf
tal is geen getto, ook al is daarin geen 
plaats voor een twaalfde speler. De Ne
derlandse club in Stockholm is geen getto, 
ook al zijn aileen Nederlanders en hun 
Zweedse aanhang van die club lid. Een 
identiteits-gebonden groep word! pas een 
'getto' door de discriminatie van anderen, 
die hen uitstoten. 

In een werkelijk pluriforme samenleving 
zullen wij van elkaar kunnen leren, elkaar 
verrijken. Niet omdat het niet uitmaakt of je 
hindoe, moslim, christen of humanist bent, 
maar wei omdat Gods ene openbaring 
soms beter door Bileam wordt verstaan 
dan door een rechtgelovige. Als christen 
gaan wij daarbij altijd weer terug naar het 
voorbeeld van Bonhoeffer. Voor onszelf 
zullen wij steeds weer, wat de ander zegt 
of doet, of juist niet zegt en niet doet, moe
ten toetsen aan datgene, wat wij van de 
openbaring menen te hebben begrepen. 
Maar een pluriforme samenleving blijft 
een samenleving, waarin ieder zijn eigen 
identiteit mag beleven en de ontmoeting 
met de ander tot een mogelijkheid tot ver
rijking maakt. 

Zijn er dan geen grenzen? Mogen de hin
does dan voortaan de as van hun lijken in 
de Rijn gooien in plaats van ze te begra
ven? In de belevi ng van eigen identiteit 
moeten wij allereerst onderscheid maken 
tussen hetgeen in de prive-sfeer plaats
vindt en datgene wat in de openbaarheid 
wordt gebracht. Het is nog altijd een goed 
adagium, dat mijn vrijheid ophoudt, waar 
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de vrijheid van de ander begint. Oat bete 
kent enerzijds, dat hindoes hun lijken niet 
in de Nederlandse r1vieren zullen mogen 
gooien in plaats van begrafenis of crema
tie, omdat met een dergelijk gebruik de 
volksgezondheid in geding zou zijn. An
derzijds zal de staat de inwoner van Stap
horst niet mogen dwingen zijn kinderen te
gen polio te Iaten inenten, zolang dit geen 
reeel gevaar voor de gezondheid van an
deren met zich brengt. Wie artikel 11 van 
de Grondwet wil gebruiken tegen een ver
plichte AIDS-test, zal op grond van dit
zelfde artikel de gewetensbezwaren tegen 
inenten moeten respecteren, maar ook 
dan uit de aard der zaak binnen de boven
gestelde grenzen. Er blijven dus wei de
gelijk grenzen aan de pluriformiteit. Gren
zen, die wiJ met de oude conceptie van Al
bert Schweitzer zouden kunnen omschrij
ven met ziJn term: 'eerbied voor het le
ven'.1 

D1e grenzen zijn niet voor ieder vanzelf
sprekend. lk herinner mij een academicus 
uit Bangla-Desh, die m1j vertelde: 'Ais 
kleine jongen zei mijn vader een keer te
gen mir 'Ais je brutaal bent tegen mij dan 
zal ik je dat nog vergeven, maar als je ooit 
brutaal bent tegen je moeder, dan zal ik je 
straffen met de dood.' En mijn verre gast 
legde miJ uit, dat dergelijke straffen ook in
derdaad plachten te worden toegebracht. 
Een voorbeeld, niet zo ver van ons bed als 
wij wei zouden willen. Nog onlangs wer
den wij opgeschrikt door de berichten 
over een rituele babymoord. Hoewel 
(NRC 8-2-1989) de rechtbank bewezen 
achtte, dat de ouders medeplichtig waren 
aan de doodslag en dater sprake was van 
opzet, werden de ouders op grond van 
het psychiatrisch rapport onmiddellijk in 
vrijheid gesteld. Met aile begrip voor de 
psychiatrische conclusie, die aan dit von
nis ten grondslag ligt, vraagt men zich 
toch af of deze uitspraak het onschend
baar recht op Ieven wei respecteert. Een 
vraag, die des te belangrijker is nu ons uit 
binnen- en buitenland telkens weer ge
ruchten bereiken van andere rituele moor-
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den. Tegelijkertijd is hiermee anderzijds 
natuurlijk ook onze abortuswetgeving op
nieuw in geding, waardoor jaarlijks meer
dere tienduizenden kinderen als een ge
seculariseerd offer op het altaar van de 
Moloch van onze ik-zucht worden ge
dood. Wij zeggen dan: 'Ook dat moet toch 
kunnen!' Hebben wij daar echter niet op 
volstrekt ontoelaatbare wijze de grenzen 
van de pluriformiteit overschreden? 

Conclusie 
Een CDA, dat bewust kiest voor de C als 
kompas voor al ons handelen en dus ook 
voor onze politieke keuzen, zou een twee
ledige taak op zich moeten nemen als het 
gaat om de pluriformiteit van onze samen
leving. Enewjds zou het elke quasi-pluri
formiteit moeten afwijzen, omdat die ge
baseerd is op een economische, no-non
sense conceptie van een samenleving, 
ontdaan van aile normen en waarden, die 
de staat te boven gaan en haar funderen. 
Anderzijds zou het CDA zich op grond van 
zijn eigen normen en waarden, uitgedrukt 
in deC van zijn naam, steeds weer moeten 
1nzetten voor de handhaving van de de
mocratische grondrechten van de min
derheden. Oat wil zeggen: voor een pluri
formiteit, gebaseerd op het respect voor 
de identiteit van de ander en eerst eindi
gend, waar de eerbied voor het Ieven in 
geding zou komen. 

Wij staan voor een keuze: of de individu
alistische no-nonsense quasi-pluriformiteit 
van de norm- en waardenloze autonome 
staat of de pluriformiteit verankerd in deC 
van het CDA: de pluriformiteit van de eer
bied voor het Ieven, die ruimte schept voor 
de identiteit van elke minderheid. 

1 lnm1ddels laa1en alom ter wereld de hartstochten hoog 
op •n het Rushd1e-confi1Ct Ter vermiJd•ng van aile m•s
verstand. ZIJ h1er daarom uitdrukkeiiJk gesteld. dat WIJ als 
WIJ over de 1slam spreken. n1et d1e vorm bedoelen. d1e 
staat 1n het teken van de bloed1ge Ojihad. de Heil1ge Oor
log tegen de ongelov1gen. Als 1n dit art1kel gesproken 
wordt over de 1slam dan wordt daarmee de sunnJtJsche 
nchllng bedoeld. d1e de gewelddad1ge Ophad afwiJSt en 
bewust k1est voor de vreedzame ontmoet•ng met anders
gelovlgen. 
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