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woord vooraf

Misschien verbaast het u  
dat een sociaal-liberaal blad als idee be-
sluit zich intensief bezig te houden met 
religie. Tussen beide zit een zekere span-
ning. Onder sociaal-liberalen valt zelfs 
enig ongemak te ervaren over religieuze 
zaken. Oh my God, religie? De Franse soci-
aal-liberale president Emmanuel Macron 
riep recent op deze kramp te laten varen: 
“Onze tijdgenoten, of zij nu geloven of 
niet geloven, hebben het nodig ook een 
ander perspectief op de mens te horen 
dan alleen het materiële. Er moet een 
andere dorst worden gelest, de dorst naar 
het absolute. Het gaat niet om bekering, 
maar om een geluid vanuit religie, samen 
met anderen, dat nog steeds over de mens 
durft te spreken als een levende geest.” 
 
De centrale vraag van deze idee luidt: is 
religie een verrijking of een bedreiging 
voor het sociaal-liberalisme? Deze vraag 
roept direct een andere cruciale vraag op, 
namelijk wat religie is. In de artikelen 
van Manuela Kalsky en Boris van der Ham 
wordt beschreven hoe divers het religieus 
landschap is. Kalsky spreekt derhalve over 
religieuze pelgrims. Men bindt zich niet 
meer aan een specifieke religie, maar is 
telkens weer op zoek naar nieuwe inspi-
ratiebronnen. De groep niet-geaffilieerde 
religieuzen stijgt sterk in Nederland. De 
religieuze mens van nu is volstrekt anders 
dan de kerkelijke mens van weleer. 

In hoeverre kan religie het sociaal-libera-
lisme verrijken? Religie draait om verbin-
dingen leggen (de oorspronkelijke beteke-
nis van ‘religere’ is ‘verbinden’), waarden 
versterken, en een besef hebben van het 
transcendente (iets dat ons eigen leven 
overstijgt). Deze elementen brengt religie 
tot uiting door middel van verhalen en 
rituelen. Voor sociaal-liberalen ligt hier 
een kans tot verrijking. Johan Goud wijst 
in zijn verhaal op het gevaar van een al te 
rationele en pragmatische benadering van 
politieke zaken. In religies valt het nodige 
te ontdekken waar ook het sociaal-libera-
lisme haar voordeel mee kan doen. 

Wij hebben ervoor gekozen om ons niet 
primair te richten op hete politieke hangij-
zers. Deze vertroebelen immers het maat-
schappelijke gesprek over religie, zoals 
Maurits Berger in zijn verhaal beschrijft. 
Wij hebben schrijvers uitgenodigd om te 
reflecteren op een sociaal-liberale visie op 
religie. In de hoop dat de primaire reactie 
van een sociaal-liberaal op religie niet ‘oh 
my God’ zal zijn, maar dat op basis van 
kennis en zonder ongemak het gesprek 
gevoerd kan worden over concrete onder-
werpen waar religie een rol in speelt.

Tenslotte, dat mijn eerste nummer als 
hoofdredacteur van idee over religie gaat, 
is volstrekt toevallig. Ik laat in het midden 
of het gepredestineerd is. De redactie be-
paalt de onderwerpen van tevoren en laat 
zich daarbij leiden door wat volgens hen 
relevant is voor sociaal-liberalen. Voor 
mij was het een schot in de roos: ik ben 
theoloog en religie is al jaren mijn core 
business. Het was een groot genoegen om 
dit blad samen te stellen met de redactie, 
en met name met oud-hoofdredacteur 
Tonko van Leeuwen die mij zorgvuldig 
door het gehele proces begeleidde rond  
de totstandkoming van dit nummer. 

Joost Röselaers 
hoofdredacteur idee
joostroselaers@d66.nl
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07Maurits Berger · De cultuur van religieuze ingetogenheid

Uit zijn twintig jaar ervaring met islam in Nederland 
komt Maurits Berger tot de voorlopige conclusie  
dat de cultuur van religieuze ingetogenheid, in  
combinatie met de sterk afgenomen religiositeit 
onder Nederlanders, ertoe heeft geleid dat vooral 
niet-zo-religieuze Nederlanders heel schichtig zijn 
geworden in hun omgang met religie.

In een sociaal-liberaal systeem zoals we dat kennen in Ne-
derland, is er de vrijheid om religie te belijden, net zo goed als er de 
vrijheid is om daar niets mee van doen te hebben. Dit betekent wel dat 
de burger de opdracht heeft tot tolerantie: niet-gelovigen of anders-ge-
lovigen zullen zich manifestaties van religie moeten laten welgevallen, 
hoezeer zij daar ook aanstoot aan nemen. En gelovigen moeten bepaald 
taalgebruik van zich af laten glijden, of moeten accepteren dat bepaalde 
godsdienstige voorschriften door anderen met de voeten worden getre-
den. Tolerantie is dus het verdragen van iets dat eigenlijk tegen de borst 
stuit. Althans, aldus schrijft het juridische plaatje voor: zo hebben we het 
georganiseerd. Maar de werkelijkheid is stukken weerbarstiger.  

Die weerbarstigheid ligt niet aan de regels, maar aan de cultuur. Volgens 
de dominante cultuur in Nederland is religie een privézaak, die men bij 
voorkeur niet publiekelijk laat zien. Zo hebben wij diverse politieke par-
tijen met een christelijke grondslag, hoewel slechts weinig christelijke 
politici zich in de Tweede Kamer of tijdens publieke bijeenkomsten zul-
len bedienen van godsdienstig taalgebruik, of citaten uit de Bijbel. Hoe 
anders is dat in een land als Amerika, waar men dergelijke partijen niet 
kent, maar waar religie een wezenlijk onderdeel is van het publieke en 
politieke debat. Sterker nog, je wordt geen president wanneer je niet heel 
duidelijk aangeeft hoe je denkt over religie. Is religie dan zoveel anders 
geregeld in Amerika dan in Nederland? Nee, de systemen zijn juridisch 
bijna hetzelfde. Maar de mores en cultuur zijn anders. Wij in Nederland 
doen dat gewoon niet, niet omdat het zo voorgeschreven is, maar omdat 
deze religieuze ingetogenheid in onze cultuur is ingebed.  

Ook al hebben wij het zuilenstelsel nog niet zo lang geleden achter ons 
gelaten, en heeft de ontkerkelijking een enorme kaalslag teweeggebracht 
in ons religieus landschap, deze cultuur van religieuze ingetogenheid 
gaat al een tijd terug. Een voorbeeld is het processieverbod. In steden en 
dorpen waar protestanten in getal domineerden gold een verbod voor 
katholieken om processies buiten de kerk te houden. De protestanten 
namen namelijk enorm aanstoot aan het publiek ronddragen van beelte-
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nissen in grote optochten met clerus en koorknapen in allerlei kleur-
rijke godsdienstige gewaden. Dat verbod was nogal ingrijpend voor de 
katholieken voor wie deze processies een wezenlijk onderdeel waren van 
hun godsdienstige viering. Maar blijkbaar was hier voor de protestanten 
een grens bereikt, en die afkeer was dusdanig dat dit verbod pas in 1983 is 
opgeheven. 

De cultuur van religieuze ingetogenheid is dus altijd een vanzelf-
sprekendheid geweest, totdat zij werd geconfronteerd met de recente 
introductie van islam in de Nederlandse samenleving. Niet alleen de 
eeuwenoude beeldvorming rond deze religie speelde ons parten; het was 
vooral het uiterlijk vertoon ervan. Het is niet voor niets dat de heftigste 
discussies over islam juist daarover gaan: het dragen van een hoofddoek, 
het geven van een hand, het bouwen van een moskee met minaret. In-
teressant is dat het vooral reacties van afkeuring zijn, meer dan afke-
ring. Afkering van de islam als iets verwerpelijks en onverenigbaar met 
Nederland is beperkt tot de felle columnisten die de boventoon voeren. 
Afkeuring, daarentegen, bemerk ik vooral onder het bredere publiek: ‘Hè, 
moet dat nou, zo’n hoofddoek?’; ‘Is dat nou nodig, dat je per se geen hand 
wilt geven?’ Dit zijn reacties die zijn ingegeven vanuit de cultuur van re-
ligieuze ingetogenheid. We hebben instinctief een afkeurende reactie op 
mensen die ostentatief hun religie uitdragen. Wij vinden dat belastend, 
soms zelfs ondraaglijk, net als de protestanten dat vonden van katholie-
ke processies.

Opvallend is dat deze cultuur zich lijkt te beperken tot religie. Op andere 
gebieden zijn wij stukken liberaler in hoe wij ons uiterlijk manifesteren. 
Denk aan punkers, hiphoppers, tattoos, anarcho’s, en politici zonder 
das – en dan heb ik het nog niet eens over de opkomst van travestieten, 
transgenders en andere personen die hun seksuele geaardheid accentu-
eren met kleding. Deze uiterlijkheden vinden wij misschien ook aan-
stootgevend, belachelijk of lachwekkend, maar dat laten wij makkelijker 
van ons afglijden dan de gelovige – vaak keurig geklede – moslima of 
moslim. Wat is het dan, dat religie zo anders maakt? 

Hier is geen eenduidig antwoord op. Uit mijn twintig jaar ervaring met 
islam in Nederland kom ik tot de voorlopige conclusie dat de cultuur van 
religieuze ingetogenheid, in combinatie met de sterk afgenomen religio-
siteit onder Nederlanders, ertoe heeft geleid dat vooral niet-zo-religieuze 
Nederlanders heel schichtig zijn geworden in hun omgang met religie. 
Laat ik dit illustreren met enkele voorbeelden.

Een studente aan de pabo besluit in haar derde jaar dat zij haar religie, is-
lam, sterker wil belijden. Zij gaat een hoofddoek dragen, bidt vijf keer per 
dag, en houdt zich aan de spijswetten. Maar zij meent ook dat zij geen 
muziek meer mag beluisteren of beoefenen. Dat is nu problematisch 
voor iemand die de opleiding voor onderwijzer volgt, en het veroorzaak-
te discussies onder de docenten: is hier nu sprake van vrijheid van religie 
op grond waarvan haar een vrijstelling verleend moet worden van dit 
onderdeel van haar opleiding? 
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Ik noem een ander voorbeeld: De kleine Mohammed van tien jaar roept, 
tijdens het uitdelen van zakjes chips voor een verjaardag van een van de 
kinderen uit de klas: ‘Dat mag niet, dat is haram!’ De juf weet niet hoe 
hierop te antwoorden: is het inderdaad haram, en moet ze het uitdelen 
van deze versnapering dan maar niet door laten gaan, omdat anders een 
van haar leerlingen in religieuze problemen zou kunnen raken? 
 
En als laatste voorbeeld benoem ik de bekende kwestie van de advocaat 
die vanwege zijn geloofsovertuiging niet wilde opstaan voor de rechter: 
niemand zou moeten opstaan voor een ander persoon, meende hij, net 
zoals de profeet niet wilde dat mensen voor hem opstonden, bogen of 
knielden. Het voorval leidde tot een interne hoorzitting bij de orde van 
advocaten.

Opvallend was dat bij degenen die met deze situaties werden geconfron-
teerd, steeds twee emoties door elkaar speelden: verwarring en irritatie. 
De verwarring betrof de vraag wat te doen. De kwestie was immers reli-
gieus, zo meende men, en gold daar niet een speciale vrijstelling? Ofwel, 
als iemand zich beriep op religie, dan kon je eigenlijk nooit ‘nee’ zeggen. 
En dat was de bron van de tweede emotie, namelijk irritatie: men had 
het gevoel voor het blok gezet te worden. Beide emoties leidden ertoe dat 
men in een soort religie-spasme schoot die verlammend werkte. Terwijl 
de reactie echt niet zo ingewikkeld hoefde te zijn. 

In het geval van de pabostudente zou ik menen dat zij vrij was om te 
denken en geloven wat zij wilde, maar als dat betekende dat zij bepaalde 
wezenlijke onderdelen van het curriculum niet kon vervullen, dan kon 
zij de opleiding dus ook niet afmaken. Mijn vraag aan de leraren was 
daarom niet: wat vinden jullie van een vrijstelling op grond van religie? 
Maar ik stelde de vraag: hoe wezenlijk is muziek voor de opleiding? In 
het geval van de kleine Mohammed zou ik zeggen dat hij de chips niet 
hoeft te eten, maar nog meer wezenlijk vond ik de verstarde reactie van 
de juf. Hoe zou zij gereageerd hebben als die jongen had geroepen: ‘Dat 
mag niet, dat is vies!’; ‘Dat mag niet, die zakjes zijn niet duurzaam!’ Dan 
zou er geen probleem zijn, antwoordde zij, want daar zou ze makke-
lijk een gesprek over kunnen voeren met de klas. En over het geval van 
de advocaat heb ik mij hogelijk verbaasd, omdat ik mij nog goed kan 
herinneren hoe Amsterdamse advocaten, die sympathiseerden met de 
krakersbeweging met als motto ‘jullie rechtstaat is de onze niet’, in de 
rechtszaal ook weigerden op te staan voor de rechter. Toen was er geen 
probleem, nu blijkbaar wel. 

Maar het meest opmerkelijke was misschien wel dat deze en vele an-
deren gevallen werden gedomineerd door de vraag: ‘Wat zegt de islam 
daarover?’ De voorzitter van de pabo, de juf van de lagere school en de 
deken van de orde van advocaten wilden weten of het volgens de islam 
klopte wat die moslims zeiden. Waartoe diende die vraag, wat zou men 
opschieten met die kennis? Zou het antwoord bepalend zijn voor de 
beslissing of men dan een uitzondering zou maken? Als je van de islam 
inderdaad geen muziek mag maken, chips mag uitdelen, of opstaan voor 
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de rechter, zou dat enige invloed hebben op de reacties van de omgeving? 
Ik denk van niet. Meer begrip zou er niet van komen, en de irritatie zou 
zeker niet verminderen.

Maar meer dan de juridische positionering leek die vraag van belang van-
wege de kwestie van het gelijk. Degenen die geconfronteerd werden met 
de religieuze stellingname, wilden weten of het ‘waar’ was. Klopt het, 
dat je volgens de islam geen muziek mag maken, geen chips mag eten of 
niet mag opstaan voor een rechter? Want als dat niet zo was, dan kon dat 
aan die moslim worden tegengeworpen. Die fascinatie of iets wel of niet 
mag van de islam wordt breed gedeeld door niet-islamitische Nederlan-
ders. Grappig genoeg onderscheiden zij zich daarmee nauwelijks van 
de orthodoxe moslims die evenzo een obsessie hebben met de vraag of 
iets haram of halal is. Maar het is een fascinatie waar de niet-gelovige 
buitenstaande niets mee opschiet. Religie heeft zijn leerstellingen, en 
zijn afwijkende scholen, stromingen en interpretaties. Dus waarom zou 
de regel dat je volgens de islam niet mag opstaan minder waar zijn als 
het slechts de opvatting van een minderheid zou zijn? En nog belangrij-
ker: wil de niet-moslim nu echt met en moslim in discussie over wat wel 
of niet de juiste islam is? Daar zal nooit een bevredigend antwoord uit 
komen, want een gelovige zal niet snel zijn ongelijk toegeven, en zeker 
niet aan een niet-gelovige.

We zijn dankzij de islam in de paradoxale situatie beland dat religieus 
ingetogen of niet-zo-religieuze Nederlanders, die weinig moeten hebben 
van manifestaties van religie, juist de religieuze discussie aangaan. 
Omdat die discussie bij voorbaat gedoemd is om te mislukken, is dit 
een heilloze weg. We moeten ons niet fixeren op religie, maar die fixatie 
loslaten. Dat kan bijvoorbeeld door religie niet een status aparte te geven 
temidden van alle motivaties die mensen kunnen hebben om iets wel 
of niet te doen. De orthodoxe moslim die geen hand wil geven, is dan 
niet anders dan de boeddhist, Japanner, Thai of orthodoxe jood die dat 
evenmin doet. De orthodoxe christen die tegen vaccinaties is, is dan niet 
anders dan de niet-religieuze grachtengordel-Amsterdammer die daar 
ook niets van moet hebben. Natuurlijk, het probleem is dat er wordt af-
geweken van de norm. Maar alleen de gelovige kan een oplossing binnen 
zijn of haar religie vinden; voor de niet-gelovige ligt de oplossing buiten 
de religie. 1 
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11Johan Goud · Voors en tegens van neutraliteit: de grenzen van het Franse model

Frankrijk gold zeer lang als een bij uitstek katholieke natie, eer-
ste in de rangorde na Rome. De legalisering daarvan vond al ruim vijf 
eeuwen geleden plaats, bij de sluiting van het concordaat van Bologna 
(1516) tussen de paus en de ‘zeer christelijk’ geheten Franse vorst. De 
laatste kreeg in vergelijking met zijn Europese collegae uitzonderlijk 
grote macht over de kerk in zijn koninkrijk – onder andere door het hem 
toegekende recht om kandidaten voor bisschopsbenoemingen voor te 
dragen. De bloedige vervolging van ketters en protestanten versterkte het 
katholieke karakter van de Franse natie. De absolute monarchie die Lode-
wijk XIV in de 17de eeuw modelleerde, zette de kroon op deze ontwikke-
ling: ‘één God, één koning, één volk’. In de loop van de 18de eeuw kwam 
dit alles steeds meer onder vuur te liggen. Befaamd is Voltaire’s inzet ten 
behoeve van Jean Calas, een protestant die in 1762 op barbaarse wijze 
terecht werd gesteld. Hij was het slachtoffer, aldus Voltaire, van religieus 
fanatisme en van ‘het duistere bijgeloof dat zwakke geesten ertoe brengt 
om misdaden toe te schrijven aan wie niet denkt zoals zij’ (slotzin van 
zijn Traité sur la Tolérance, 1763, hoofdstuk 25). 

Het ideaal van de neutraliteit verdient ongetwijfeld 
ruim baan op het terrein van de staat, dus op het ter- 
rein van wat we de wetgevende en uitvoerende mach-
ten noemen. Maar er komt zoveel meer te pas bij de 
vorming en uitvoering van beleid. Denk aan het vele 
dat aan het ‘neutrale’ beraad vooraf gaat of dat erop 
volgt: het onderwijs, het overleg in politieke partijen, 
het onderling beraad in maatschappelijke organisa-
ties, kerken en andere religieuze instellingen. Het is 
onontkoombaar dat daarbij ook uitgangspunten van 
filosofische en religieuze aard serieus worden genomen.  
Door Johan Goud

Voors en tegens  
van neutraliteit   
de grenzen van  
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De Revolutie van 1789 maakte een krachtdadig en bloedig eind aan dit 
heilloze verbond van Koninkrijk en Kerk. Een radicale scheiding van kerk 
en staat werd doorgevoerd. Weliswaar bracht dat een nieuwe ideologie 
met zich mee. De Fransen werden niet langer als katholieke geloofsge-
noten beschouwd, maar als vrije ‘citoyens’: mondig, redelijk en volstrekt 
gelijk. Dat wat we ‘laïcité’ noemen volgt rechtstreeks uit deze kenmer-
ken van de republikeinse burger. De staat is strikt neutraal. Niemand 
– geen individu en geen organisatie – heeft het recht om zijn of haar 
levensovertuiging in de publieke ruimte aan anderen op te leggen. Dit 
betekent overigens niet dat religieuze uitingen in de publieke sfeer taboe 
zouden zijn. In een column in Trouw attendeerde Ger Groot terecht op 
het misverstand dat daarover zowel in Nederland als bij Franse burge-
meesters aan de mediterranée die de boerka verbieden, blijkt te bestaan. 
De publieke ruimte die de staat is wordt gemakkelijk verward met al het 
publieke leven buiten de voordeur. ‘Wie niet oppast haalt ze gemakkelijk 
door elkaar. Dat draagt ongetwijfeld bij tot de eeuwige verleiding van het 
totalitarisme […]: de gelijkstelling van staat en maatschappij.’ 1

Het rapport van de commissie Stasi (2004)
De onhelderheid die Ger Groot bij enkele burgemeesters aan de Franse 
zuidkust (bijgevallen door de Franse premier Valls en de Nieuw-Vlaamse 
Alliantie) vaststelde, lijkt overigens nogal wijd verbreid te zijn. 2 In 2003 
stelde de toenmalige president Chirac de commissie-Stasi in, genoemd 
naar haar voorzitter Bernard Stasi, nationaal ombudsman. Opdracht van 
die commissie was het om de actuele status van het principe van de ‘la-
icité’ te onderzoeken, in het licht van het beroep op een eigen invulling 
van de religieuze vrijheden, die in het bijzonder van Frans-islamitische 
zijde naar voren werd gebracht. Het verloop van het commissie-beraad 
en de uiteindelijk bereikte resultaten zijn uitermate interessant. Zo 
bracht bijvoorbeeld Saïda Kada (voorzitter van de organisatie voor ‘Ge-
engageerde Franse en islamitische vrouwen’) naar voren hoezeer zij zich 
van harte verbonden voelde met de waarden van het Franse burgerschap: 
de vrijheid het eigen leven in te richten, de gelijkheid van man en vrouw, 
etc. Zij pleitte echter voor de ruimte om eigen invullingen daarvan, 
geleid door religieus gemotiveerde overwegingen, een legitieme plaats te 
geven. Islam en burgerschap konden naar haar overtuiging zonder meer 
samengaan. 

De conclusies waartoe de commissie in haar rapport kwam, waren in 
dit licht beschouwd opmerkelijk. Of eigenlijk niet. Men hield vast aan 
het traditionele concept van de Franse ‘citoyen‘. De gelijkheid die daarin 
besloten ligt, moest het kader vormen dat aan de andere waarden, zoals 
vrijheid, uitingen van religiositeit, de relatie tussen man en vrouw, een 
legitieme plaats en betekenis geeft. Natuurlijk onderschreef men artikel 
9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
en de daarin vastgelegde vrijheden van mening, geweten en godsdienst. 
Maar de speelruimte in het tweede lid van dat artikel werd niet minder 
belangrijk geacht: 

1 | Ger Groot, ‘Weten Fransen  
wel wat scheiding tussen 
kerk en staat betekent?’, in 
Trouw 17–08–16. 
 
2 | Ze zijn geanalyseerd  
door Pieter Dronkers in  
zijn doctoraalscriptie  
‘Wees vrij, maar geloof met 
mate. Een ethische evalu-
atie van het rapport Stasi’, 
Kampen 2006. Vervolgens, 
minder uitvoerig, in zijn 
boek Tamar. Een reisverhaal 
over Turkse en Franse hoofd-
doeken, Kampen 2008. 
 
3 | B.Stasi, Laïcité et 
République. Rapport de la 
commission de réflexion sur 
l’application du principe de 
laïcité dans la République, 
Paris 2004, p.137. Gec.  
door P. Dronkers, ‘Wees vrij, 
maar geloof met mate’, p.39.
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‘De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te bren-
gen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die 
bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzake-
lijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming 
van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescher-
ming van de rechten en vrijheden van anderen.’

Plaats geven aan wat uiteenlopende sociale groepen wensen zou naar het 
gevoel van de commissie onvermijdelijk tot ‘tribalisme’ leiden. Dat wat 
in de traditie van de ‘laïcité’ als kenmerkend voor Frans burgerschap is 
vastgelegd, moest daarom voor de godsdienstvrijheid bepalend blijven. 
‘Laïciteit is het Franse kader waarbinnen de vrijheid van godsdienst en 
de vrijheid van expressie van alle spirituele opties ten volle gegarandeerd 
is.’ (‘La laïcité constitue le cadre français dans lequel est pleinement 
garantie la liberté de culte et d’expression de toutes les options spirituel-
les.’) 3

Macron: open laïciteit (2018)
De uitspraken die de huidige president Emmanuel Macron onlangs deed, 
in ontmoetingen met de Franse bisschoppen en met Paus Franciscus, 
liggen tot op zekere hoogte in deze lijn. De ‘laïcité’ is geen antireligie, 
twitterde hij op 26 juni, maar biedt een kader aan voor de expressie van 
overtuigingen, van religies, en voor ieders vrijheid om te geloven of niet 
te geloven. Toch markeerden zijn toespraken een nieuwe richting. Ze rie-
pen in oppositionele kringen dan ook commotie op. De linkse politicus 
Mélenchon vond het zelfs nodig hem als ‘onderpastoor’ te kwalificeren. 

De ‘laïcité’ is 
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3 | B.Stasi, Laïcité et 
République. Rapport de la 
commission de réflexion sur 
l’application du principe de 
laïcité dans la République, 
Paris 2004, p.137. Gec. door 
P.Dronkers, ‘Wees vrij, maar 
geloof met mate’, p.39.
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De aanleiding daarvoor lijkt geen andere te zijn dan dat Macron een ‘open 
laïcité’ voorstaat, zoals de journalist Alain Duhamel het typeerde, 4 in af-
wijking van het positieve secularisme van Sarkozy of de passieve laïciteit 
van Hollande. 

Macron is erop uit de band met de katholieke kerk en met andere religies 
actief te herstellen; ze zijn immers, zoals hij opmerkte, uitingen van een 
antropologische en metafysische behoefte die mensen altijd en overal 
gestempeld heeft. Zoals op een andere manier ook overtuigingen van fi-
losofische en agnostische aard er uitdrukking aan geven. Deze aandacht 
voor de gelijktijdigheid van invalshoeken en voor de noodzaak van dia-
loog, lijkt kenmerkend voor het politieke denken van Macron. Hij werd 
in hoge mate beïnvloed door de filosofie van Paul Ricoeur (1913–2005), 
de liberaal-protestantse denker wiens assistent hij gedurende enkele 
jaren geweest is. Ricoeur heeft zijn wereldwijde faam onder meer te dan-
ken aan de subtiele manier waarop hij de kunst van het interpreteren (de 
hermeneutiek) verder ontwikkelde, maar ook aan zijn scherpe oog voor 
de betekenis van mythologische en religieuze taal. Hij stelde als geen 
ander de waarde van interpretatie, deliberatie en dialoog centraal. 5

Neutraliteit en de grenzen daarvan
Aan dit perspectief van openheid en dialoog voeg ik zeer in het kort 
enkele overwegingen van meer inhoudelijke aard toe. Want er zijn meer 
redenen dan alleen deze om het ideaal van de ‘laïcité’ te relativeren. Ik 
doel dan op laïciteit in een ruimere dan alleen de tot nu toe besproken 
historische en staatsrechtelijke betekenis – namelijk als het ideaal van 
een politieke discussie die neutraal, rationeel en pragmatisch is. In feite 
verbreed ik het daarmee in links-liberale richting. Over ‘laïcité’ in de 
striktere zin van de theorie van de religieus neutrale staat hebben zich 
in ons land (voor zover ik de discussie overzie) alleen rechts-liberale au-
teurs als Frits Bolkestein, Paul Cliteur, Herman Philipse instemmend uit-
gelaten. Maar de breder opgevatte laïciteit heeft veel meer aanhangers. 

Het ideaal van de neutraliteit verdient ongetwijfeld ruim baan op het 
terrein van de staat, dus op het terrein van wat we de wetgevende en 
uitvoerende machten noemen. Maar er komt zoveel meer te pas bij de 
vorming en uitvoering van beleid. Ik doel op het vele dat aan het ‘neu-
trale’ beraad voorafgaat of dat erop volgt: het onderwijs, het overleg in 
politieke partijen, het onderling beraad in maatschappelijke organisa-
ties, kerken en andere religieuze instellingen. Het is onontkoombaar dat 
daarbij ook uitgangspunten van filosofische en religieuze aard serieus 
worden genomen. Het Nederlandse systeem heeft tot nu toe zijn kracht 
voor een belangrijk deel ontleend aan de ruimte die het biedt voor dit 
aan waarden georiënteerde overleg.

Ik zet nog een stap verder. Het is niet alleen onontkoombaar dat deze uit-
gangspunten ter sprake komen. Het is zakelijk geboden. Vele problemen 
die we tot de belangrijkste rekenen, hebben het karakter van een aporie, 
een impasse. Dat wil zeggen: wie ze met de middelen van de neutrale en 
pragmatische ratio analyseert, komt tot conclusies die meerdere ant-
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4 | Zie https://www.rtl.fr/
actu/politique/macron-c-est-
la-laicite-ouverte-dit-alain-
duhamel-7793885566. 
 
5 | De relatie Ricoeur – 
Macron wordt beschreven 
door François Dosse, Le 
Philosophe et le Président, 
2017: https://www.lexpress.
fr/actualite/politique/paul-
ricoeur-le-mentor-du-jeune-
macron_1949381.html
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woorden open laten of die ons zelfs laten wanhopen aan de mogelijkheid 
van een overtuigende oplossing. Op dat aporetische punt aangekomen, 
beseffen we dat iets anders nodig is: een intuïtie die ons boven de twijfel 
of het dilemma uittrekt, een inspiratie die ons tot actie maant. Precies 
deze gedachtegang of beter: gedachtesprong, treffen we bij de zojuist 
genoemde filosoof Ricoeur dikwijls aan. Hij wijdde bijvoorbeeld een uit-
voerige analyse aan de manier waarop filosofen en theologen geprobeerd 
hebben om de evidentie van het kwaad in de wereld te verzoenen met het 
bestaan van het Goede of God. 6 Ze slaagden daar niet in, concludeerde 
hij, hoe ingenieus hun oplossingen ook waren. Wie dat feit op zich laat 
inwerken, komt uit bij een aporie. We doen er beter aan, zo argumen-
teerde hij, de onbeantwoordbaarheid te aanvaarden en de strijd tegen 
het concrete kwaad aan te gaan – zonder op succes te rekenen. Het zijn 
onder meer de wijzen, overal ter wereld, die ons daarbij tot voorbeeld 
kunnen dienen.

Iets soortgelijks geldt op het praktische, politieke niveau, bijvoorbeeld 
wanneer het om de strijd voor het behoud van de natuur gaat. In zijn 
schitterende boek Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur 
(2018) analyseert Kester Freriks de manier waarop de natuur benaderd 
wordt in de nota ‘Zicht op mooi Nederland. Structuurvisie voor de 
snelwegomgeving’ (2008) van het ministerie voor vrom. In deze nota – 
waaraan talloze instellingen, variërend van de anwb tot de Universiteit 
Wageningen, hun medewerking hebben verleend –, wordt naar toegan-
kelijkheid van het Nederlands landschap gezocht door de aanwijzing 
van negen zogenaamde Snelwegpanorama’s. ‘De “zichtbaartijd” en de 
“zichtbaartijdskaarten” (let op het woordgebruik) zijn gemeten met een 
snelheid van 120 kilometer per uur en zijn uitgedrukt in seconden, van 
0–5 sec. tot 150 sec.’ ‘Aandacht en ontvankelijkheid verdragen zich niet 
met hoge snelheden’, merkt Freriks terecht op. 7 Maar een louter rationele 
en pragmatische benadering van de natuur sluit conclusies als deze niet 
uit, bevordert ze veeleer. Het zijn vage intuïties die we aanduiden met 
woorden als ‘aandacht’ en ‘ontvankelijkheid’, waardoor onze analyses op 
een ander spoor kunnen komen, en waardoor we andere rapporten gaan 
schrijven. 8 Maar om zo ver te komen, zullen we nieuwe – in veel geval-
len overigens oude en oeroude – bronnen moeten raadplegen.

In zijn eigen omgang met de natuur laat Freriks zich bepalen door filo-
sofische en levensbeschouwelijke visies als die van Joke Hermsen (Stil de 
tijd, 2009) en Henry David Thoreau (Walden; or, Life in the Woods, 1854). 
Uit het werk van de laatstgenoemde citeert hij: ‘I wish to speak a word for 
Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a free-
dom and culture merely civil – to regard man as an inhabitant, or a part 
and parcel of Nature, rather than a member of society. I wish to make an 
extreme statement.’ Het ziet ernaar uit, dat zonder ‘extreme’ posities als 
deze de werkelijkheid tekort wordt gedaan. 1
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6 | Paul Ricoeur, Le mal: 
un défi à la philosophie et à 
la théologie, Genève 1986. 
Nederl. vert. Het kwaad: een 
uitdaging aan de filosofie en 
aan de theologie, Kampen 
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7 | De citaten zijn te vinden 
op resp. p. 159 en 160 van 
het in de hoofdtekst vermel-
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8 | A.w., p.40.
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Sociologen waren er heilig van overtuigd dat religie een aflopende 
zaak was. Volgens de secularisatietheorie zou religie door de toenemen-
de welvaart en technologische vooruitgang wereldwijd verdwijnen. Een 
van de grondleggers van deze theorie, de befaamde Oostenrijks-Ameri-
kaanse socioloog Peter Berger, zei in 1968 in de New York Times: ‘In de 21e 
eeuw zijn gelovigen waarschijnlijk alleen nog maar in kleine sektes te 
vinden, schuilend bij elkaar om weerstand te bieden tegen een wereld-
wijde seculiere cultuur.’ 1 Inmiddels weten we dat de secularisatietheorie 
op een eurocentrisch wereldbeeld berust en niet is uitgekomen. Een blik 
naar Afrika, Latijns-Amerika en Azië had Berger en zijn collega’s de ogen 
kunnen openen. Maar de bril waardoor zij naar de wereld keken, miste 
multifocale glazen. Europa was hun maatstaf voor wat er mondiaal te 
gebeuren stond. 

In de meeste Europese landen is ontkerkelijking een feit. De gevolgen 
hiervan zijn in Nederland duidelijk zichtbaar. Kerken worden gesloten 
en de onwetendheid inzake religie is groot, vooral onder jongere genera-
ties. Wereldwijd daarentegen blijft religie groeien, zo tonen onderzoeken 
van het Pew Research Center in de Verenigde Staten aan. Zij voorspelden 
in 2015 dat in 2050 ongeveer 87 procent van de wereldbevolking religieus 
zal zijn; de meeste mensen zullen bij een van de grote wereldreligies ho-
ren. 2 Zal deze voorspelling wel uitkomen? Het is niet denkbeeldig dat de 
mondiaal voortschrijdende emancipatie van vrouwen tot een daling van 
het aantal geboorten zal leiden, met als gevolg een minder hoog groei-
percentage van christenen en moslims in 2050 dan voorspeld. Of deze 
emancipatie ook in landen als Afrika, Azië en Latijns-Amerika gepaard 
zal gaan met individualiseringstendensen, waardoor geïnstitutionali-
seerde vormen van religie minder aanhang krijgen, blijft af te wachten.

In Nederland zag het er lang naar uit dat de seculari-
satietheorie uit zou komen. Maar ontkerkelijking  
betekende niet automatisch afscheid van religiositeit. 
Religie blijkt niet verdwenen, maar is getransformeerd  
in allerlei nieuwe gedaanten.  
Door Manuela Kalsky

Religieuze pelgrims  
in tijden van  
superdiversiteit

1 | ‘A Bleak Outlook is Seen 
for Religion’, New York Times, 
23 februari 1968, 3. 
 
2 | Zie Pew Research Center, 
The Future of World Religions: 
Population Growth Projections,  
2010–2050. http://www.
pewforum.org/2015/04/02/
religious-projections-2010 
-2050/(bezocht 17–8–2018).
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In Nederland zag het er lang naar uit dat de secularisatietheorie uit zou 
komen. Mensen keerden de geïnstitutionaliseerde religie in de afgelo-
pen decennia massaal de rug toe. Maar ontkerkelijking betekende niet 
automatisch afscheid van religiositeit. Zelfs in de geseculariseerde Lage 
Landen blijkt religie niet verdwenen maar getransformeerd in allerlei 
nieuwe gedaanten. Ook Peter Berger is inmiddels van mening dat niet 
secularisatie maar diversificatie de drijvende kracht van de 21ste eeuw is. 

Sinds enkele jaren zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Brussel 
super divers, en Antwerpen staat op de nominatie het binnenkort te wor-
den. In bijvoorbeeld Amsterdam leven mensen met 180 verschillende 
nationaliteiten samen, met alle verschillende gewoontes en levensover-
tuigingen van dien. Geen enkele etnische groep in de stad vormt nog een 
meerderheid. 3 De vraag waarin je dan moet integreren, houdt niet alleen 
de nieuwkomers bezig vanwege hun verplichte integratiecursus, maar 
uiteraard ook de stadsbesturen. Hoe verbind je al deze verschillen?

Superdiversiteit wordt meestal met migratie en nieuwe Nederlanders 
geassocieerd. Maar behalve een diversiteit ‘van buitenaf’, die we vooral 
in de steden zien, kent Nederland ook een diversiteit ‘van binnenuit’. 
Terwijl aan het begin van de 20ste eeuw zo goed als iedereen lid was 
van een kerkgemeenschap, geldt dat vandaag nog voor een kwart van de 
bevolking. Van alle Nederlanders is 14 procent theïst, 28 procent ‘ietsist’, 
34 procent agnost en 24 procent atheïst, blijkt uit het meest recente 
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3 | M. Crul, Superdiversiteit. 
Een nieuwe visie op integratie. 
Amsterdam: CASA/VU  
University Press, 2013.
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onderzoek God in Nederland. 4 Ook al suggereren deze getallen een helder 
overzicht hoe het in Nederland is gesteld met religie, in werkelijkheid 
zijn de grenzen tussen de verschillende levensbeschouwelijke overtui-
gingen vloeiender. Kerkelijken blijken minder recht in de leer dan vaak 
gedacht en humanistisch en atheïstisch georiënteerden zijn bij nader 
inzien toch wel ‘spiritueel’ geïnteresseerd. Als we bijvoorbeeld de 12 
procent rooms-katholieken in ons land onder het vergrootglas leggen, 
blijkt nog maar 17 procent van hen theïst te zijn. Bijna de helft, namelijk 
46 procent, noemt zich ‘ietsist‘, 30 procent is agnost en 7 procent zelfs 
atheïst. Ook mensen die tot een kerkelijke gemeenschap behoren, zijn 
dus zeer divers qua levensbeschouwelijke overtuigingen. Anders gezegd: 
het is alles behalve helder, waar de rooms-katholieke Nederlander die u 
op straat of bij de bakker ontmoet, wel of niet in gelooft.

De van oorsprong christelijke Nederlander is in grote getale een levens-
beschouwelijke pelgrim geworden, op zoek naar een spiritualiteit en 
religiositeit voorbij de confessionele grenzen en hiërarchische vormen 
van traditionele religies. Niet alleen in Nederland, ook in de landen om 
ons heen nemen mensen de vrijheid om flexibel met religie om te gaan 
en zelf te kiezen op welke manier zij zingeving in hun leven vormgeven.
  
Sinds 2013 leid ik samen met prof. André van der Braak aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam een nwo-onderzoeksprogramma naar het 
fenomeen multiple religious belonging (mrb). Dit onderzoek richt zich op 
mensen die uit verschillende spirituele en/of religieuze bronnen putten 
en elementen daaruit combineren. De een doet dat door twee of meer 
religieuze tradities met elkaar te verbinden en zich bijvoorbeeld als 
boeddhist én christen te beschouwen, een ander door de religie waarin 
hij of zij is opgegroeid te verrijken met elementen uit andere levensbe-
schouwingen, en een derde door elementen samen te voegen tot een 
nieuwe spirituele weg. 5 Uit ons onderzoek blijkt dat zo’n 3,1 miljoen 
Nederlanders (24 procent van de volwassen bevolking) op deze manier 
mixen en matchen. 6 Er ontstaan religieuze bricolages en transreligieuze 
identiteiten. En niet alleen religies vloeien vandaag de dag in elkaar over, 
ook de grens tussen seculier en religieus vervaagt. Zo heeft bijna de helft 
van de leden van het Humanistisch Verbond behoefte aan rituelen op 
belangrijke momenten in hun leven en zijn jonge humanisten minder 
uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten. 7 Ook zijn er, 
volgens godsdienstfilosoof Taede Smedes, religieuze atheïsten, religieu-
ze naturalisten en post-theisten te vinden, die tegenover een toenemend 
nihilisme de wereld juist als ‘heilig’ beschouwen. 8 

Centraal staan verhalen en rituelen die mensen door de eeuwen heen 
hebben geholpen zin te geven aan hun bestaan. Religieuze tradities wor-
den zo tot een open bron van wijsheid, waaruit het individu vrijelijk put. 

Een voorbeeld van zo’n aanpak is te vinden bij de Nederlands-Turkse 
cabaretière en columniste Nilgün Yerli. Zij is een van de mrb’ers die 
in het boek Flexibel geloven centraal staan. 9 Samen met haar broers en 
zussen kreeg zij een vrije islamitische opvoeding, waarin de soefi-mys-

4 | T. Bernts, J. Berghuijs, 
God in Nederland 1996–2015, 
Ten Have, Utrecht 2016.  
 
5 | Zie glossy over mrb:  
MiX. Flexibel geloven,  
AUP Amsterdam 2017. 
 
6 | J. Berghujs, Multiple 
Religious Belonging in the 
Netherlands’: An Empirical 
Approach to Hybrid Religio-
sity, in: Open Theology (2017) 
3, 19-37. 
 
7 | Zie: www.trouw.nl/ 
home/jonge-humanisten 
-zijn-minder-uitgesproken-
over-het-niet-bestaan-van-
god~afe3f670/(22-8-2018).  
 
8 | T.A. Smedes, God, iets of  
niets? De post-seculiere maat- 
schappij tussen geloof en 
ongeloof, AUP Amsterdam 
2016. 
 
9 | M. Kalsky, F. Pruim,  
Flexibel geloven. Zingeving 
voorbij de grenzen van 
religies, 2de druk, Skandalon, 
Vught 2016, 17-26.
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ticus Rumi (1207–1273) ter inspiratie diende. Voor Yerli is liefde de kern 
van alle religies. Levensbeschouwingen richten zich volgens haar op 
belangrijke waarden zoals eerlijkheid, goedheid, begrip, vertrouwen en 
geduld. Daarom put zij uit alle religies, zonder zich aan een specifieke 
religie te binden. Rituelen, symbolen en metaforen geven een diepere 
dimensie aan haar bestaan. Zo koestert ze het ‘dienbladritueel’ waarmee 
ze opgroeide. Op zondagmorgen droeg haar moeder een dienblad met 
rijst (vruchtbaarheid), geld (rijkdom), bloemen (leven), tarwe (hoop), 
goud (waarde van liefde) en honing (zoetheid) door het huis. De kinde-
ren moesten dan voelen, ruiken en een hapje honing nemen. Als kind 
irriteerde het haar, maar nu begrijpt ze de diepere betekenis en waar-
de ervan. Ze voedt ook haar zoon op met dit ritueel in de hoop dat het 
hem doet beseffen dat er ‘meer in het leven is dan iPads en games’. Ook 
elementen uit de joodse traditie neemt Yerli mee in haar dagelijks leven. 
Haar oma was joods, wat Yerli tot voor kort niet wist. Pas nu beseft zij  
dat het wekelijkse familiediner op vrijdagavond erg op een sabbatvie- 
ring leek. Ook aan dit ritueel houdt zij vast. Rituelen en verhalen zorgen 
voor continuïteit, regelmaat en lichamelijk en geestelijk welbevinden  
in haar leven. Ze zijn er om het leven te vieren en troost en geborgenheid 
te bieden bij tegenslag en ze helpen haar om met compassie in de wereld 
te staan. 

Individualisering, secularisering, globalisering en migratie, en niet te 
vergeten het internet, hebben het culturele en religieuze landschap 
van Nederland ingrijpend veranderd. Geïndividualiseerde religiositeit, 
geïnstitutionaliseerde religie(s), humanistische en atheïstische wereld-
visies staan naast elkaar, tegenover elkaar en vloeien in elkaar over. Een 
chaotisch en onoverzichtelijk geheel van op het eerste gezicht tegenstrij-
dige en elkaar uitsluitende visies en praktijken, die niet passen in ons 
geordende westerse denkkader van: het is óf zus óf zo. Superdiversiteit 
brengt hybride vormen van cultuur en religie voort, die de gangbare 
logica van het binaire denken ondermijnen. Daar liepen we ook in het 
mrb-onderzoek tegenaan. Hoe breng je de superdiverse religiositeit van 
mrb’ers, zoals bijvoorbeeld die van Nilgun Yerli, adequaat in beeld als die 
zich per definitie onttrekt aan de conceptuele modellen van het gangbare 
wetenschappelijk onderzoek? Of simpeler gezegd: hoe meet je ‘vloeibaar’? 

De voortschrijdende diversificatie van onze samenleving noodzaakt 
wetenschappers en politici in veelvoud te leren denken omwille van 
een goed leven voor allen. Het betekent recht doen aan de culturele en 
levensbeschouwelijke diversiteit van alle burgers, en tegelijkertijd op 
verbinding gericht zijn door verschillen vruchtbaar te maken in plaats 
van ze in een binair wij-zij-frame te plaatsen. Verbindend denken, 
verschillen in levensbeschouwelijk/religieus opzicht leren omarmen en 
op basis van gedeelde waarden samenwerken, zijn voorwaarden om de 
superdiverse steden van de toekomst te kunnen besturen. Wie zich nu 
nog afvraagt of religie ook een stem moet krijgen bij het bouwen aan dit 
goede leven voor allen in Nederland, is nog niet gearriveerd in het Euro-
pa van de 21ste eeuw. 1
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‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig 
laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den 
einden staan’. Marsmans beroemde gedicht dateert van 1936 en sindsdien 
is het Nederlandse landschap ingrijpend veranderd. Maar nog steeds 
stromen de rivieren traag door een oneindig laagland en nog steeds lijkt 
het alsof zij nooit hun loop zullen verleggen. Dus ja, er verandert veel, 
maar de grote stromen van tijd en geschiedenis, van opvattingen, lijken 
soms nauwelijks te stromen door de bedding van andere tijden. IJle 
populieren staan als wachters langs de oude stromen en voorkomen dat 
het bed van de rivier zich verlegt. Dat is met name het geval met de op-
vattingen over het verband tussen liberalisme en religie. Au fond dateren 
veel liberale ideeën dienaangaande nog steeds uit de 19e eeuw en zijn 
zij gebaseerd op het feit dat elke keuze voor een bepaalde godsdienstige 
overtuiging een individuele keuze is. Voor die keuze is alleen het indivi-
du verantwoordelijk en niemand heeft zich daarmee te bemoeien. Zeker 
niet de staat en elke wederzijdse band tussen religie en de staat is dan 
ook uit den boze. Dat is het principe van de scheiding van kerk en staat, 
dat in veel landen in de 19e eeuw of iets later werd geformuleerd. In Ne-
derland is dat principe als zodanig evenwel nooit in de wet vastgelegd, in 
tegenstelling tot bij voorbeeld Frankrijk waar in 1905 de befaamde wet op 
de laïcité werd uitgevaardigd. In Nederland is de praktijk zo gegroeid en 
is de belangrijkste formulering te vinden in de grondwet die de gods-
dienstvrijheid uitdrukkelijk formuleert in artikel 6, dat zijn uitgangspunt 
neemt in de rechten van het individu uit die tijd. Dat is de ene kant. De 
andere kant was dat het liberalisme uit de tijd ook sterk leunde op de 
het gedachtegoed van de Verlichting en het destructuren van het Ancien 
Régime, als overal in Europa aanwezig, graag zo ver mogelijk achter zich 
wilde laten. Structuren die in de ogen van velen niet alleen een institu-
tionele kant hadden, maar ook een inhoudelijke. Die laatste gold als niet 
minder achterhaald dan de eerste. Want geloof in een opperwezen dat 
invloed had op een werkelijkheid die intussen geheel rationeel verklaard 
kon worden, dat was volstrekt overbodig. Meer iets voor de wat minder 
ontwikkelden, die nog geen deel hadden aan de Verlichting. Dat is grosso 
modo de achtergrond van de liberale opvattingen over religie: ten eerste 
is religie een persoonlijke en individuele zaak; ten tweede is religie 

Religie is een van de belangrijkste vormgevers van 
cultuur, terwijl omgekeerd de cultuur ook weer  
vormgever is van religie. Gaat het over religie, dan 
gaat het heel vaak volstrekt niet over een persoon-
lijke opvatting, maar over een culturele dimensie. 
Helaas, dat ontgaat ons zolang we blijven denken 
dat religie zoiets is als de persoonlijke overtuiging 
waarmee je je spiritueel bekleedt.
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inhoudelijke een gepasseerd station. Standpunten die bevestigd leken te 
worden door de 20 eeuwse secularisatie: minder kerk, minder gelovigen, 
einde van de religie. 

Maar met die opvatting werd religie echter wel geheel in de confessi-
onele sfeer getrokken, dat wil zeggen in de sfeer van de persoonlijke 
geloofsovertuiging. Religie was blijkbaar iets dat ging over een indivi-
duele levensbeschouwing, niet over een cultureel dragende structuur 
die inderdaad religieuze taal gebruikt om tijden te overspannen. Religie 
als de bedding van bepaalde aspecten van een cultuur die een verhaal 
nodig hebben om overgedragen te kunnen worden. Voor die culturele 
dimensie is in het Nederlandse debat over de religie nauwelijks oog. 
Sterker, ik schrijf wel ‘debat’, maar een debat is er überhaupt niet. Er is 
hier geen adjunct-hoofdredacteur van Le Monde die de onwetendheid 
van de intelligentsia aanklaagt omdat zij geen benul meer heeft van de 
sociale en culturele rol van religie (Jean Birnbaum, Un silence religieux. 
La gauche face au djihadisme, Paris 2016). Of iemand als Olivier Roy die 
juist wijst op het aculturele van het moderne orthodoxe geloof (Olivier 
Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris 2008). 
Geen Houellebecq met Soumission. Want ja, geloof lijkt te verdwijnen uit 
de geseculariseerde samenleving. Tegelijkertijd wordt het orthodoxer 
en isoleert het zich van de cultuur waarin het functioneert en is het niet 
meer geïnteresseerd in die cultuur zelf. Anders gezegd, doordat wij in 
Nederland erg gemakkelijk religie als persoonlijk geloof bestempelen dat 
natuurlijk achter de voordeur thuishoort en niet in het publieke domein, 
ontgaan ons ontwikkelingen die duidelijk maken dat religie altijd een 
cultureel fenomeen is, zelfs als het zich tegen de cultuur keert. Religie 
is een van de belangrijkste vormgevers van cultuur, terwijl omgekeerd 
de cultuur ook weer vormgever is van religie. Gaat het over religie, dan 
gaat het heel vaak volstrekt niet over een persoonlijke opvatting, maar 
over een culturele dimensie. Helaas, dat ontgaat ons zolang we blijven 
denken dat religie zoiets is als de persoonlijke overtuiging waarmee je je 
spiritueel bekleedt. 

Een voorbeeld van die misvatting is het voorstel om de frase bij een 
aanhef van een wet ‘bij de gratie Gods’, nu maar eens te schrappen, want 
het grootste deel van de Nederlanders gelooft toch niet in God. Die frase 
zou dus uitdrukking geven aan het persoonlijk geloof van de wetgever en 
daarmee ongepast zijn. Zelfs strijdig zijn met de scheiding van kerk en 
staat. In werkelijkheid ligt het wat complexer. ‘Bij de gratie Gods’ betekent 
dat de koning niet krachtens eigen kwaliteiten koning is geworden. Nee, 
hij is koning omdat hij als koningskind ter wereld kwam en in de wieg 
dus al vast stond dat hij koning zou worden. Zoals dat bij zoveel beroepen 
gold. Je werd boer omdat je vader dat was, niet omdat je bij een program-
ma ‘boer zoekt opvolger’ als beste kandidaat uit de bus kwam. Anders ge-
zegd, dat ‘bij de gratie Gods’ gaf het gelijkheidsbeginsel aan en had niets 
te maken met een droit divin. Het was artikel 1 van de grondwet in religi-
euze taal en die taal had niets te maken met de particuliere opvatting van 
de wetgever, maar met cultuur waarin de waarde werd gekoesterd dat een 
vorst au fond gelijk is aan elk ander mens. Je kunt zo’n klassieke formu-
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lering van artikel 1 natuurlijk schrappen, maar weet dan dat je artikel 1 
schrapt en niet de particuliere opvatting van de wetgever. Je schrapt een 
bepaalde waarde die je wellicht nu juist hoog zou willen houden.  

Die focus op het persoonlijk aspect van geloof (de confessionele kant en 
niet de culturele), zorgt ervoor dat het liberalisme in Nederland niet in 
staat is het debat over religie naar een niveau te brengen als in Duitsland 
(Die Zeit en de FAZ), het Verenigd Koninkrijk (Westminster Faith Debates) 
en Frankrijk. Dat is een achterstand die getuigt van intellectuele luiheid 
die bij uitstek schadelijk is. Want zolang religie en geloof een individu-
ele aangelegenheid zijn, zijn het ook bij uitstek elementen die kunnen 
dienen als bevestiging van de eigen identiteit en dan een rol kunnen 
gaan spelen in een populistisch identiteitspolitiek. Zie Salvini in Italië., 
de leider van de Lega en huidige minister van binnenlandse zaken, 
tevens vice-premier van Italië, die zich graag als conservatief katholiek 
afficheert. Wat er dus gebeurt, is dat juist de ouderwetse liberale bena-
dering van religie als iets dat achter de voordeur thuishoort ons blind 
maakt voor het feit dat we daarmee religie in het zadel helpen van de 
populistische identiteitspolitiek. Want juist die 19e eeuwse opvatting, 
onze blindheid inzake religie, helpt, paradoxaler wijze, religie zich onge-
merkt te transformeren en een onvermoede rol te spelen in het cultu-
rele debat. Terwijl de issues at stake belangrijk genoeg zijn. Wie wil niet 
weten waarom evangelicale christenen massaal Trump steunden en nog 
steeds steunen? Echt niet vanwege diens persoonlijk geloof, echt niet 
omdat hun persoonlijk geloof wordt verstrekt door Trump. Wel omdat 
religie en politiek daar een gezamenlijk cultureel offensief beginnen 
waar je wellicht zeer ongelukkig mee kunt zijn, maar dat iets zegt over de 
transformaties in het huidige Amerika. Om dat soort ontwikkelingen te 
zien, zowel de positieve als de negatieve, moet je echter de opvatting van 
religie als een exclusief persoonlijk gegeven, achter je laten. 

Mijn conclusie derhalve. Juist liberalen zouden in staat moeten zijn om 
in een globaliserende samenleving de culturele rol van religie serieus te 
nemen. Ten tweede, dat houdt in dat we oog krijgen voor de wederzijdse 
beïnvloeding van religie door cultuur en omgekeerd. Juist dat aspect 
blijft onzichtbaar zolang we religie louter als confessie, als individuele 
overtuiging, zien. Tenslotte, wie oog heeft voor de dynamiek van het po-
pulisme, zowel in Europa als in de vs, zal de rol van religie daarin graag 
nader onder de loep nemen. De religies van het Boek worden worldwide 
grosso modo conservatiever, ze worden grosso modo geschikter voor 
identiteitspolitiek (zie Israël, waar een nieuwe wet het land definieert als 
Joodse natie-staat, een wet die op gespannen voet staat met een demo-
cratische staatsinrichting), al dan niet in combinatie met populisme; 
de liberaal die daar tegenwicht aan wil bieden, zal die ontwikkelingen 
nauwgezet willen volgen en daarbij bedenken dat het tijdperk van de 
secularisatie vreemd genoeg achter ons ligt. Nog steeds stromen de 
rivieren traag door een oneindig laagland. De bedding is niet verlaten. 
Daar kun je van genieten, van de poëzie, schoonheiden bemoediging van 
religie. Maar ook luisteren naar de ‘stem van het water’ die steeds anders 
klinkt en waarvoor je je niet doof moet houden. 1 
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Het was wellicht geen toeval dat Hans (h.a.f.m.o) van Mierlo 
ongelovig werd tijdens zijn studentenjaren, ondanks of dankzij diens ka-
tholieke opvoeding. Na de tweede wereldoorlog sloeg de secularisering 
in Nederland snel toe. Dit gebeurde ook aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, waar hij in 1960 afstudeerde als jurist. Gezien de Nederlandse 
ontkerkelijking verwachtte ik tijdens mijn eigen studententijd, zo’n tien 
jaar later, dat religieus geloof langzamerhand uit de wereld zou verdwij-
nen en omarmde ik Max Weber’s secularisatiethese. Inmiddels weten we 
beter. Bijgevolg is dat de vraag hoe we ons als sociaal-liberalen moeten 
verhouden tot religies, allerminst obsoleet is geworden.

Integendeel, in velerlei opzichten neemt het maatschappelijke belang 
van godsdiensten eerder toe dan af. Wereldwijd gezien is ruim tachtig 
procent van de mensheid religieus. 1 Bovendien is het aantal kinderen per 
persoon in Afrika en andere traditionele regio’s groter dan in hoogont-
wikkelde westerse landen. Hierdoor stijgt het percentage van de wereld-
bevolking dat godsdienstig is. 2 De culturele tradities die in de Verlichting 
zijn ontstaan en zich in Europa via onderwijs en wetenschappelijke 
vooruitgang verbreidden, verspreiden zich helaas nog niet wereldwijd. 
Grondwettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid bestaat bijvoorbeeld 
nauwelijks in islamitische landen zoals Saoedi-Arabië of Iran, terwijl 
sommige versies van de islam nog steeds de gewapende jihad preken.

Het is enigermate waarschijnlijk dat er geen god  
bestaat. Derhalve moeten liberale politici hun  
mening hierover expliciet kenbaar maken, juist  
in een kabinet waar ook de ChristenUnie en het  
CDA aan deelnemen.  
Door Herman Philipse

Laat liberale  
politici hun  
atheïsme  
publiekelijk  
uitspreken

1 | Pew Research Center 
(2012). The Global Religious 
Landscape. A Report on 
the Size and Distribution of 
the World’s Major Religious 
Groups as of 2010. Pew Forum 
on Religion & Public Life.  
http://www.pewforum.org/
global-religious-landscape.
aspx. 
 
2 | “[T]he world as a whole 
now has more people with 
traditional religious views than 
ever before – and they con-
stitute a growing proportion 
of the world’s population”. 
Norris, Pippa, and Ronald 
Inglehart (2004). Sacred and 
Secular. Religion and Politics 
Worldwide. Cambridge: Cam-
bridge University Press. p. 25.
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NRC-Handelsblad vermeldde op 18 augustus 2018 dat de moskeekoepel 
Milli Görüç tientallen Turks-Nederlandse jongeren naar Turkije stuurde 
om in de leer te gaan bij de radicale imam Nureddin Yildiz, die in zijn 
instituut te Istanbul de jihadistische strijd propageert. 3 Immigratie uit 
moslimlanden doet dus nieuwe uitdagingen ontstaan voor onze grond-
wettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid. Voeg hieraan toe dat de im-
migratiedruk op Europa niet zal afnemen – dankzij internet ziet iedereen 
nu dat de levensstandaard hier hoger is dan elders, en door de opwar-
ming van de aarde zullen subtropische en tropische landen toenemend 
onleefbaar worden – en we kunnen concluderen dat godsdienst ook voor 
Nederlandse liberalen een fascinerend thema blijft.

De centrale vraag van dit themanummer luidt: is religie een verrijking 
of bedreiging voor het sociaal-liberalisme? Het korte antwoord is: dat 
hangt ervan af over welke religie we het hebben en op welk kenmerk van 
een religie we ons concentreren. Gaat het bijvoorbeeld over de rituele en 
groepsverbindende aspecten van godsdiensten, of veeleer om specifieke 
geloofsovertuigingen? 

Verschillende vragen over godsdienst en liberalisme zijn op dit ogen-
blik actueel. Moet Nederland ons unieke systeem van door de overheid 
gefinancierde religieuze (‘bijzondere’) scholen wijzigen, dat in 1917 
werd ingevoerd om confessionelen te compenseren voor het door hen 
ongewenste algemene kiesrecht? Welke maatregelen dient het kabinet te 
nemen met betrekking tot het plan van Turkije om in Nederland ‘week-
endscholen’ op te richten, waarin islam wordt onderwezen? Hoe kunnen 
we de vrijheid van godsdienst voor elk individu in Nederland werkelijk 
garanderen, niettegenstaande de grote groepsdruk die sommige religi-
euze gemeenschappen uitoefenen? En in hoeverre moet buitenlandse 
financiering van moskeeën, imams en andere religies in Nederland wor-
den toegestaan? De twee vragen die ik, gezien mijn filosofische expertise, 
hier zal beantwoorden zijn de volgende. (1) Kan een intellectueel integer 
persoon, die zich enigermate heeft verdiept in godsdiensten, redelijker-
wijs geloven in het bestaan van een god? Anders gezegd: is het eniger-
mate waarschijnlijk dat een bepaalde god bestaat? (2) Zo niet, moeten 
liberale politici hun mening hierover expliciet kenbaar maken, ook in 
ons huidige kabinet? Mijn antwoord is ‘nee’ op (1) en ‘ja’ op (2). Laat ik dit 
kort toelichten.

Ad 1. Tijdens een congres te New 
Delhi anno 2000 ontmoette ik 
een Tantra-hindoeïstische expert, 
die geloofde dat er minstens 
driehonderd miljoen goden zijn. 
Volgens hem waren monotheïsten 

mathematische simpletons, die niet verder konden tellen dan 1 of 3. Het 
geloof van deze expert is dus onverenigbaar met dat van christenen of 
moslims, die het bestaan van alle goden ontkennen, behalve dat van 
hun eigen unieke godheid: hoogstens één van beide visies kan waar zijn. 
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3 | De lijst van terroristische 
aanvallen in Europa door 
jonge islamisten na nine 
eleven 2001 wordt steeds 
langer, zoals in Madrid 
(2004), Londen (2005), 
Parijs (2015: Charlie Hebdo, 
Stade de France, Bataclan), 
Brussel (2016), Manchester 
(2017) en Barcelona (2017). 
Zie Wikipedia: List of Islamist 
terrorist attacks.
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Bestaan er betrouwbare onderzoeksmethoden om uit te vinden wie van 
beiden gelijk heeft? Na de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw 
werden religieuze overtuigingen, zoals die van Newton, gaandeweg uit 
de wetenschap verwijderd, omdat men steeds scherper besefte dat er 
geen betrouwbare methoden van onderzoek bestaan om de waarheid van 
religieuze overtuigingen te bevestigen.

Sterker nog, veel resultaten van wetenschappelijk onderzoek maken  
het bestaan van God, zoals gedefinieerd door traditionele christenen of 
moslims (een alwetende, almachtige, al-goede geest), hoogst onwaar-
schijnlijk. Laat ik me beperken tot één voorbeeld. Antropologisch en 
historisch onderzoek toont aan dat alle oudste godsdiensten van de 
mensheid polytheïstisch waren. Denk bijvoorbeeld aan het vroege geloof 
in velerlei goden van de Grieken, Romeinen, Germanen, in het oude 
Egypte, India, China, enz. Indien we op grond van archeologisch onder-
zoek aannemen dat menselijke stammen minstens zo’n 100.000 jaar 
geleden al godsdienstig zijn geweest, impliceert dit dat God, indien hij 
bestaat, zich zo’n duizend eeuwen geheel voor de mensheid verborgen 
hield. Voor velen van ons verbergt hij zich nog steeds. Omdat zo’n goede 
en menslievende god, die als ‘onze vader’ wordt vereerd, zich voor geen 
van zijn kinderen zou verstoppen, moeten we concluderen dat hij niet 
bestaat. 4

Aangenomen dat er geen goden bestaan, is elk menselijk geloof in een 
god een illusie, of het nu Wodan, Afrodite, Jahweh, Aditi, Guan Yu, Allah, 
Shiva, of God betreft. We kunnen deze menselijke verzinselen als sym-
bolen adoreren, maar het is een vergissing te denken dat er een werke-
lijkheid aan beantwoordt. Hoe kunnen we het ontstaan van religieuze 
illusies het beste verklaren? 

Met deze vraag houden verschillende wetenschappelijke disciplines 
zich momenteel bezig, zoals bijvoorbeeld de evolutionaire psychologie. 
Het ontstaan van polytheïstische geloofsovertuigingen in de prehistorie 
heeft waarschijnlijk vele oorzaken gehad. Omdat men niet kon aan-
vaarden dat met de dood het leven eindigt, ontwikkelden zich allerlei 
vormen van voorouderverering. Geloof in kwaadaardige goden wordt 
verklaard door te veronderstellen dat zich in onze hersenen een Hyperac-
tive Agency Detection Device (hadd) bevindt, dat door een evolutionair ge-
zien gunstige mutatie zou zijn ontstaan. Omdat onze eerste voorouders 
steeds door roofdieren werden bedreigd, was overleven en voortplanting 
erbij gebaat om bij elke dreiging tijdig te vluchten. Een overgevoelige 
dreigings-detector is dan meer bevorderlijk voor overleven dan een on-
dergevoelige detector, zodat deze eerste zich genetisch verspreidde. Dit 
zou het menselijk geloof in allerlei bedreigende bovennatuurlijke mach-
ten verklaren, dat vervolgens leidde tot groepsrituelen om deze machten 
te bezweren. Ander onderzoek, zoals van Deborah Kelemen, zou aan-
tonen dat jonge kinderen een aangeboren neiging hebben om allerlei 
natuurlijke gebeurtenissen als intentioneel of bedoeld te interpreteren, 
zodat we ook een meer algemene genetische dispositie zouden hebben 
voor religieus geloof.

4 | Zie J.L. Schellenberg, 
The Hiddenness Argument. 
Philosophy’s New Challenge 
to Belief in God. Oxford Uni-
versity Press, 2015. Vgl. voor 
een kritische analyse van 
de beste pogingen om het 
bestaan van God plausibel 
te maken: Herman Philipse, 
God in the Age of Science.  
A Critique of Religious Reason. 
Oxford University Press, 
2012, 2014.
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Zoals blijkt uit allerlei passages in het Oude Testament, heeft mono-
theïsme zich waarschijnlijk gradueel ontwikkeld uit polytheïstische 
geloofsovertuigingen, die eigen waren aan vroege versies van judaïsme. 
Zie bijvoorbeeld Psalm 82–1: ‘God staat in de vergadering der goden’. Of 
zie  Psalm 135:5: ‘Ja, ik weet, dat [...] onze Here boven alle goden is.’ Er 
waren allerlei tussenfasen, die tegenwoordig henotheïsme en monola-
trie worden genoemd. Hoe moeten we de ontwikkeling van monotheïs-
me uit polytheïsmen wetenschappelijk verklaren? Ik kan het niet laten 
op dit punt de Schotse filosoof David Hume (1711–1776) te noemen, die 
een interessante hypothese suggereerde om deze overgang te begrijpen. 
Mensen zouden allerlei motieven hebben om de eigenschappen van hun 
goden, zoals kennis en macht, steeds verder te overdrijven: ‘till at last 
they arrive at infinity itself, beyond which there is no farther progress’. 
5 Volgens mij was één van de belangrijkste motieven de overtuiging dat 
hoe machtiger de god van de eigen stam was, deste groter de kans werd 
dat men een strijd of oorlog zou winnen tegen andere stammen. Zodra 
men aan de god van zijn stam oneindige eigenschappen toekende, zoals 
almacht en alwetendheid, lag het voor de hand het bestaan van andere 
goden te ontkennen met monotheïsme als resultaat. Mijn antwoord op 
vraag (1), dat er naar alle waarschijnlijkheid geen enkele godheid bestaat, 
maakt de probleemstelling hoe we de vele verschillende godsdiensten 
van de mensheid kunnen verklaren, buitengewoon interessant. 
 

Laat ik tot slot een beknopt ant-
woord formuleren op de tweede 
vraag. Mijns inziens zouden poli-
tici, die door goed na te denken, 
tot de conclusie zijn gekomen 

dat er geen enkele god bestaat, hun atheïsme openlijk kenbaar moeten 
maken. Niet alleen geven ze dan fatsoenlijk intellectueel tegenwicht aan 
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de ChristenUnie zoals Gert-Jan 
Segers, die hun godsgeloof publiekelijk belijden. Ook zullen ze door een 
dergelijke openhartigheid laten zien dat ze een intellectueel geweten 
hebben en worden gemotiveerd door waarheidsliefde: een belangrijke 
deugd in Trumpiaanse tijden. Het openlijk uiten van atheïsme is boven-
dien van belang voor burgers die zijn opgegroeid in streng-religieuze ge-
meenschappen. Vaak durven zij niet te bekennen dat ze hun godsgeloof 
hebben verloren: ze zijn bang voor afwijzing en agressie. Vrijheid van 
godsdienst op individueel niveau bestaat pas werkelijk indien de vele 
vormen van religieuze groepsdwang effectief worden bestreden. Liberale 
politici kunnen deze vrijheid bevorderen door hun atheïsme publiekelijk 
uit te spreken en te beargumenteren. 1
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Moeten liberale politici hun 
mening hierover expliciet 
kenbaar maken, ook in ons 
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5 | David Hume, The Natural 
History of Religion (1757), Ed. 
A. Wayne Colver, Oxford Uni-
versity Press, 1976, section 
vi, p. 52.-
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Grondrechten gedeelde waarden
Sociaal-liberalen staan voor een vorm van vrijheid in verbondenheid. In 
een hyperindividualitische samenleving is het nobel niet alleen te stre-
ven naar maximale vrijheid voor het individu, maar ook naar maximale 
verbondenheid. Een van de richtingwijzers van het sociaal-liberalisme 
is: ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’. Voor D66 betekent dit: 
lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten 
en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, 
inclusief respect voor onze democratische rechtstaat. Dat zijn centrale, 
universele en bovengeschikte waarden. Ze zijn gerelateerd aan de be-
scherming van de grondrechten ‘van onszelf en anderen’, aldus een van 
de vijf richtingwijzers van D66.

Dit artikel richt zich op godsdienstvrijheid als grondrecht vanuit het 
perspectief van religieuze minderheden, maar ook op hun bijdrage aan 
de bovengenoemde waarden, specifiek de respectvolle vrijheid van 
meningsvorming en uiting dat respect voor de democratische rechtstaat 
insluit. Al te vaak liggen religieuze expressies onder het maatschappe-
lijke en politieke vergrootglas. Hoewel de meeste religieuze stromingen 
zich doorgaans richten op het verbinden en het delen, het verdiepen en 
het versterken van maatschappelijke waarden, gaat het mis bij afwijken-
de religieuze expressies die zich juist hier niet op richten, maar voor het 
isolement kiezen of in het slechtste geval erop uit zijn de samenleving te 
ondermijnen. Het artikel zet in met een historische casus over emigratie 
en het grondrecht van godsdienstvrijheid, gevolgd door godsdienstvrij-
heid in Amerika, de afwijzing van theocratie en het pleidooi voor een 
scheiding van kerk en staat juist vanuit een religieuze minderheidsposi-
tie, en de relatie tussen rechtstaat en (religieuze) minderheden.

Emigratie en godsdienstvrijheid
“Kerk en Staat werden beide bedorven, en sedert de gewelddadige losruk-
king van dien band door het ongeloof, haalt de Kerk weder adem, en de 
Staat wordt door het verschil in godsdienstige gezindheid niet in beroe-
ring gebracht.” Dit artikel schreef ik af terwijl ik in de Verenigde Staten 
werkte. Ter gelegenheid van de 150e sterfdag van Hendrik Pieter Scholte 

In elke tijd moeten grondrechten en ook godsdienst-
vrijheid opnieuw bevochten en verdedigd worden, 
en vorm en inhoud krijgen. Dat moet vanwege twee 
redenen: omdat niet alleen religies zich ontwikkelen, 
maar ook staten veranderen. En omdat het rechtsta-
telijke beginsel en de maatschappelijke en politieke 
realiteit met elkaar kunnen botsen. 
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(1805–1868) vond er een internationaal congres plaats in de kolonie die 
hij in 1847 stichtte: Pella, Iowa. Het citaat komt uit zijn boekje Kerk en 
staat (1844). Voor hem was Amerika het grote voorbeeld van scheiding 
van kerk en staat, en godsdienstvrijheid. 

Als theologiestudent diende hij koning Willem I vrijwillig als soldaat 
door onder anderen zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht tegen 
het zuidelijke deel van het jonge koninkrijk (België). Vier jaar later moest 
hij als jong predikant ervaren dat hij in de naam van diezelfde koning 
met zijn geloofsgenoten vervolgd, beboet, beschimpt en gevangen werd 
gezet. Hij hoorde bij een kleine groep predikanten die in 1834 de Neder-
landse Hervormde Kerk verliet. Het was niet alleen een breuk met deze 
kerk, maar het werd door anderen ook als een aanval op het kerkelijke 
eenheidsideaal van de koning en zijn jonge koninkrijk ervaren. Een oud 
artikel van het Franse Code Pénal werd van stal gehaald om de zogeheten 
‘afgescheidenen’ te vervolgen. 

Godsdienstvrijheid in Amerika
Gecombineerd met kerkelijke teleurstellingen, de crises van 1845–1848 
(de aardappelziekte) en de beperking van godsdienstvrijheid besloot hij, 
achteraf gezien een jaar voor Johan Rudolph Thorbecke’s (1798–1872) 
grondwet van 1848, met honderden geloofsgenoten te emigreren. Pella 
betekent: ‘toevluchtsoord’. Scholte stond geen theocratisch Pella voor 
ogen, geen isolement, maar een Amerikaanse plaats waar ook ruimte 
was voor anderen. Zo konden baptisten in 1853 een college stichten 
(thans: Central College). Naast religieuze leider was hij onder andere 
zakenman, advocaat en politicus. Hij bleef schrijven, zoals in het vader-
land, over politiek, kerk en staat. Ondanks zijn negatieve opvattingen 
over de staat ging hij in Amerika de politiek in. Hij voerde campagne en 
correspondeerde met Abraham Lincoln (1809–1865) en zorgde er mede 
voor dat deze president kon worden. Ook correspondeerde hij met keizer 
Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte (1808–1873) van Frankrijk en met 
de Nederlandse koning koning Willem III (1817–1890). Scholte kwam uit 
voor zijn ambitie om Amerikaans ambassadeur in Nederland, of des-
noods in België of Duitsland, te kunnen worden. 

Het illustreert dat een religieuze leider die enerzijds conservatief was en 
anderzijds zich ruimdenkend opstelde, die in het ‘tolerante’ Nederland 
vervolgd werd en geen godsdienstvrijheid ervoer, die noodgedwongen 
emigreerde en zich in de Amerikaanse politiek begaf, die correspon-
deerde met de groten der aarde, dat een dergelijke religieuze leider de 
scheiding van kerk en staat om religieuze en rechtstatelijke motieven 
noodzakelijk achtte. De casus, hoewel historisch, toont ons vandaag de 
vergeten notie in het seculiere debat dat religies ook een positieve bijdra-
ge hebben aan de samenleving en gedeelde waarden mee helpen verster-
ken. Scholte deed dat onder andere door zijn pleidooi voor een nuchtere 
scheiding van kerk en staat. Hij wees juist het theocratisch ideaal van 
de Pilgrim Fathers af. In 1620 vertrokken zij naar Amerika om in New 
England hun theocratisch ideaal te verwezenlijken. Scholte kon zich niet 
vinden in dit religieuze en politieke voorbeeld. 
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‘Geen bevoorrechte noch heerschende kerk’
Het was in lijn met waartoe de Nationale Vergadering van 5 augustus 
1796 had besloten: ‘geen bevoorrechte noch heerschende kerk’. Ten tijde 
van de Republiek was de Gereformeerde Kerk (ofwel: de Hervormde Kerk) 
niet de staatskerk of gevestigde kerk geweest, maar wel een bevoorrech-
te kerk. Er was een nauwe, vaak ongemakkelijke, samenwerking tussen 
kerk en staat. Even zo vaak profiteerden beide partners van hun coöpe-
ratie. Daaraan kwam in 1796 formeel een einde. Hoewel, de turbulente 
politieke ontwikkelingen tussen 1796 en 1813 en zeker ook de attitude 
van koning Willem I vanaf 1813 leidden ertoe dat de scheiding van kerk 
en staat niet absoluut was. Onder invloed van revolutionaire ontwik-
kelingen in Europa werd een nieuwe, liberale, grondwet van 1848 van 
kracht die de invloed van de koning op de kerk zou beperken. Aan alle 
kerkgenootschappen werden gelijke bescherming geboden. Het betrof 
niet alleen reeds bestaande kerkgenootschappen. Ook mochten aanhan-
gers van godsdiensten niet gediscrimineerd worden. De koning diende 
er over te waken dat alle kerkgenootschappen zich zouden houden aan 
de wetten. Scholte heeft dit niet meer meegemaakt. Hij was toen al een 
jaar in Amerika, waar meer godsdienstvrijheid was.

Scheiding kerk en staat
Vanwege de aanwezigheid van niet-christelijke religieuze stromingen 
in Nederland is het gerechtvaardigd te spreken van de relatie tussen 
overheid en godsdienst, ook al menen sommigen dat zelfs daarvan geen 
sprake kan zijn. De scheiding van overheid en godsdienst betekent niet 
dat er geen relatie zou mogen zijn tussen politiek en religie – het grote 
misverstand. De scheiding houdt in dat de staat zich niet mengt in 
geloofsgemeenschappen en dat geloofsgemeenschappen de autonomie 
van de staat respecteert. Ook behandelt de staat elke godsdienst en/of 
geloofsgemeenschap gelijkwaardig. 

Godsdienstvrijheid is wettelijk gewaarborgd: “Ieder heeft het recht zijn 
godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met an-
deren, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens 
de wet.”, artikel 6 lid 1 Grondwet. Dit grondrecht is niet absoluut: “De 
wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en be-
sloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het 
belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijk-
heden.”, lid 2. Dit grondrecht is privaatrechtelijke uitgewerkt in artikel 
2 van boek 2 Burgerlijk Wetboek: ‘Kerkgenootschappen alsmede hun 
zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten 
rechtspersoonlijkheid’. Het tweede lid bepaalt dat kerkgenootschappen 
geregeerd worden door hun eigen statuut, althans voor zover dit niet in 
strijd is met de wet. 

Grondrechten versus religie?
D66 stelt: “Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen,” 
stelt D66. Dat betekent dat deze partij ook de godsdienstvrijheid be-
schermt of zou dienen te beschermen. In het maatschappelijke debat en 
de politieke arena wordt er soms te gemakkelijk aan voorbijgegaan dat, 
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hoewel sommige religieuze stromingen zich niet, moeizaam of zelfs 
vijandig verhouden tot de staat, de meeste religieuze groeperingen wel 
degelijk een bijdrage (willen) leveren aan de samenleving. Er zijn niet 
twee grootheden ‘grondrechten’ en ‘religie’. Godsdienstvrijheid is een 
grondrecht, zo niet het oudste grondrecht. Het gaat terug op artikel 13 
van de Unie van Utrecht van 1579 van een aantal Nederlandse gewesten. 
Daarin wordt het recht op (religieus) geweten geformuleerd. Niemand 
mocht vanwege persoonlijke of religieuze opvattingen worden vervolgd. 
Dat was een vooruitstrevende bepaling in een tijd van een verander(en)d 
politieke en religieus Europees landschap. 

Rechtstaat, religie en minderheden
In elke tijd moeten grondrechten en ook godsdienstvrijheid opnieuw 
bevochten en verdedigd worden, en vorm en inhoud krijgen, omdat niet 
alleen religies zich ontwikkelen, maar ook staten veranderen en omdat 
het rechtstatelijke beginsel en de maatschappelijke en politieke realiteit 
met elkaar botsen.

Weinig sociaal-liberalen zullen er moeite mee hebben dat er in een 
democratische rechtstaat ruimte is voor minderheden. Het is de lak-
moesproef van de democratische rechtstaat. De nipte meerderheid 
waakt voor het opleggen van haar wil aan de minderheid/minderheden. 
Ongemakkelijk wordt het met omstreden (religieuze) minderheden. Zij 
moeten niet vervallen tot de terreur van de religieuze underdog, tegen 
een stootje kunnen en respecteren dat anderen er een andere levensvisie 
of -beschouwing op na houden. Ze zijn er niet (alleen) voor zichzelf. Re-
ligie vormt, als het goed is, een waardevolle bijdrage aan de samenleving 
en de politiek vanuit haar verhalen, rituelen, cultuur en identiteit. Een 
democratische rechtstaat probeert de religieuze paradigma’s, rituelen 
en taal te verstaan. Door voorbij te gaan aan de rechten van (religieuze) 
minderheden doet een staat niet alleen minderheden, maar ook zichzelf 
te kort. De staat waakt voor het radicaal afwijzen van enige religieuze 
expressie in het publieke domein en zij waakt ervoor om onder het mom 
van ‘neutraliteit’ dit dogmatisme tot nieuwe religie te verheffen. 

Scheiding van kerk en staat betekent geen verbod op samenwerking 
tussen overheid en religie. Die is noodzakelijk vanwege de versterking 
van gedeelde waarden in het belang van de samenleving. Een demo-
cratische rechtstaat waakt ervoor dat er naar het voorbeeld van Scholte 
opnieuw geen plaats is voor (religieuze) minderheden en dat zij het land 
ontvluchten om elders de verlangde godsdienstvrijheid te ervaren, en 
om daar wel een bijdrage te leveren aan ‘een duurzame harmonieuze 
samenleving’. 1
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D66 en religie dat gaat niet samen. Dat is de stelling die veel exter-
nen beweren over D66, maar het is ook een veel gehoord intern geluid. 
Dus wat doe ik daar dan? Binnen D66 ben ik soms de ‘gelovige’ terwijl ik 
binnen mijn theologen groep de ’ongelovige’ ben. Je zou kunnen gaan ge-
loven dat religie en sociaalliberalisme inderdaad botsen met elkaar. Maar 
ik vind van niet. Het sociaal-liberalisme en religie sluiten voor mij juist bij 
elkaar aan. Politiek en religie gaan grotendeels over hetzelfde, namelijk: 
twijfelen; Boven je zelf uitsteken; en het maken van sociale afspraken.  

Al van jongs af aan speelden zowel de waarde van religie als van politiek 
een grote rol in mijn leven. Ik kom uit een gezin waar vrijzinnigheid bin-
nen zowel het geloof als de politiek veel werd besproken en bediscussi-
eerd. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik naast mijn studie politicologie 
ook religiewetenschap ben gaan studeren. Waar komt de macht van reli-
gie vandaan? Is dat zo anders dan politieke macht? Zijn gemeenschappen 
die op basis van religie samen komen anders dan op basis van politie-
ke stromingen? Eindigend met de vraag: is geweld op politieke grond 
anders als dat het vanuit religie gebeurt? Nu mijn studietijd ruim tien 
jaar achter me ligt, zijn dat nog steeds maatschappelijk relevante vragen. 
De complexiteit van beide sociale, voor een deel overlappende systemen 
maakt vergelijken niet gemakkelijk, of zelfs maar mogelijk. Om kritisch 
naar onszelf te kijken is dit echter wel nodig.  

Kunnen D66 en religie samengaan? In haar omge-
ving ervaart Naomi Timmer daar veel scepsis over,  
zowel vanuit D66 als religieuze hoek. Tot haar erge-
nis, want zij wil D66 en religie juist dichter bij elkaar 
brengen. Religie meenemen in het gedachtegoed van 
D66 kan nieuwe ruimte en mogelijkheden bieden. 
Door Naomi Timmer

Ik gun D66  
meer religie

Drie kernwoor-
den maken  
voor mij religie:  
twijfelen,  
transcendentie 
en sociaal
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Er heerst soms een verkeerd idee over wat religie is; het enkel gelo-
ven in een god. D66 gaat wat mij betreft te makkelijk mee in dit frame. 
Misschien komt dat ook door het ontstaan van de partij in een tijdgeest 
wars van de verzuiling. Zelfs misschien mede zorgend voor de ontzui-
ling heeft de partij dan ook een complexe relatie met religie. Binnen het 
sociaal-liberalisme hoeft dit mijns ziens echter niet.  

Religie is zoveel meer dan alleen het geloof in een God. Religie meene-
men in ons gedachtengoed kan ons nieuwe ruimte en mogelijkheden 
bieden in ons denken.  

Wat zie ik als religie?  
De achtergrond die ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd, en daarmee 
een groot deel van mijn bril vormt zoals ik naar de wereld kijk, zou ik 
typeren als vrijzinnig religieus en sociaal-liberaal. Wat ik heb meegeno-
men uit mijn religieuze opvoeding is dat geloven op te vatten is als ‘niet 
zeker weten’. Twijfelen. Er voor kiezen om een richting op te gaan omdat 
dit nu de beste oplossing is met oog voor de mensen om je heen. Geloof 
is altijd subjectief en dat betekent in mijn ogen dat er altijd ruimte is 
voor andersdenkenden. Er bestaan immers verschillende geloven die 
allemaal een eigen bril geven op de maatschappij, de geschiedenis en 
gebruiken. Veelal zijn ze zeer context (tijd, gebied etc.) gevoelig ontstaan. 
Wat zeggen deze verhalen ons nu? Wat kan je er mee? Wat zegt het jou? 
Deze vragen kunnen stellen, is voor mij religie. Het altijd hierover van 
gedachten veranderen, is voor mij religie. Stilstaan bij levensvragen, is 
voor mij religie. 

Vanuit religiewetenschap is een van de belangrijke eigenschappen van 
religie het bovennatuurlijke: het transcendente toelaten in je denken 
en je wereld. Transcendent, het uit jezelf kunnen treden en naar je zelf 
en de maatschappij kunnen kijken en beschouwen. Oftewel, met meer 
rekening houden dan met enkel jezelf en je primaire behoeften. Veel 
religies gebruiken hier een externe god voor, maar we kennen ook reli-
gies zonder deze god(en). We noemen dit ook wel het bovennatuurlijke, 
uitstijgen boven de natuurlijke behoeften. (Meer lezen hierover kan 
bijvoorbeeld bij Meerten ter Borg, John Hicks en vele anderen). 

Naast het transcendente, dat ingaat op de geloofsideeën, ben ik vooral 
van de sociale school van religiebetekenis (E. Durkheim, M. Weber, C. 
Geertz en anderen). Het gezamenlijke verhaal zorgt voor gemeenschap. 
Door samen te delen creëer je gemeenschap. Door binnen van buiten te 
scheiden creëer je gemeenschap. Door een gezamenlijk narratief orga-
niseert religie samenlevingen. Dit gedeelte van de religie definitie zorgt 
voor een maatschappelijke systeem waar je wel – of niet bij hoort. 
Drie kernwoorden maken voor mij religie: twijfelen, transcendentie en 
sociaal. Binnen alle drie de begrippen ben ik niet naïef en kunnen zij 
voor vreemde, disruptieve en zelfs gewelddadige elementen zorgen. 
We kennen genoeg religieuze groeperingen die enkel met zichzelf en 
zelfverrijking bezig zijn en alles behalve een transcendentie laten zien. 
We zien vele religieuze groeperingen en misschien ook individuen die 
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in een god.  
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makkelijk mee 
in dit frame.
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nooit twijfelen en de eigen visie als de enige zien. We zien religieuze 
groeperingen die juist zorgen voor uitsluiting. Niets wereldlijks is religie 
vreemd, zou ik zeggen. 

Waarom gun ik D66 een meer religieuze aanpak? 
Ook binnen politieke organisaties bestaan deze sociale elementen. Ze 
hebben zich gegroepeerd en kennen geschreven en ongeschreven regels. 
Er is een leiderschapsstructuur en een systeem om te delen. Een poli-
tieke organisatie kan ook niet zonder volgelingen. En dat alles op basis 
van een droombeeld voor een samenleving. ‘Geloof’ in een politieke 
ideologie. Bij beide kunnen we ‘goede’ en ‘slechte’ voorbeelden noemen. 
Daarom hierbij toch een gedachtenexperiment om een aantal goede 
elementen van religie meer toe te passen binnen D66.  

Wat valt er te leren voor D66? Binnen het sociaal-liberalisme weten we 
vaak heel goed het individu voorop te zetten. We ‘vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen’ om zich individueel te ontwikkelen. Dit is natuur-
lijk mooi, het individu voorop en de eigen waarden centraal. Het heeft 
mij altijd aangetrokken. Maar leeft de mens wel individueel? Zelfs in 
het individuele Nederland leeft niemand graag alleen. We strijden niet 
voor niets voor nieuwe gezinsvormen bijvoorbeeld. Aan de andere kant 
wensen ‘we’ religie het liefst achter de voordeur. Iets voor een individu. 
Niet zichtbaar in de maatschappij. Dit is kijkend naar mijn religiedefini-
tie een verkeerde benadering. Ik zie juist het sociale aspect van religie als 
samenlevingsvormend element. 

Hoe zouden we deze twee ideeën meer samen kunnen brengen? Wat mij 
betreft door toch ook meer aandacht te schenken aan de visie en onder-
steuning van sociale systemen in ons land. Zijn er sociale vormen die bij 
ons centraal staan? Is de diversiteit en keuze van sociale context ons ada-
gium? Zo ja, benoemen we die voldoende? Of zien we mensen het liefst 
maar als losstaande individuen? Als dit zo is, wat houdt dit in als blijkt 
dat mensen zo niet willen en kunnen leven? Door meer stil te gaan staan 
bij diverse sociale contexten en mensen hun handelen ook hierbinnen 
serieus te nemen kunnen we onszelf meer ruimte bieden om gevoelige 
afwegingen te maken. En hebben we ruimte om tot een gemeenschappe-
lijke visie te komen ook voor mensen die op minder individualistische 
basis willen samenleven. 

Deze idee met als thema religie biedt al een eerste stap, maar ruimte 
voor reflectie op levensvragen die ondersteunend zijn in ons politieke 
gedachtengoed zouden vaker moeten worden getoetst en herschreven. 
Is twijfel mogelijk: is dat wat wij ‘geloven’ nog steeds de beste optie die 
wij nu zien? Zouden we meer tijd moeten nemen om even boven onszelf 
uit te stijgen? En het sociale systeem meer aandacht kunnen geven? Wat 
mij betreft wel.  

Daarom gun ik D66 wat meer religie. 1
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De Russische theoloog Nikolaj Berdjajev deed ooit de uitspraak 
dat de mens ‘ongeneeslijk religieus’ is. Die uitspraak wordt door sommi-
gen Nederlandse godsdienstigen nog steeds gretig aangehaald. Net zo 
gretig wordt gewezen op cijfers die stellen dat het aantal godsdienstigen 
in de wereld de komende decennia flink gaat stijgen. Dit in tegenstelling 
tot Nederland waar de ontkerkelijking alleen maar verder doorzet. De 
internationale cijfers zouden bewijzen dat Nederland in de wereld een 
uitzondering is. Sterker nog: In 2050 zou de wereld nog veel religieuzer 
zijn dan dat hij nu is, zo stelt het Pew-instituut in Washington. Neder-
land loopt erg uit de pas, als je die cijfers bekijkt.  

Sinds ik voorzitter ben van het Humanistisch Verbond, krijg ik deze 
citaten en getallen regelmatig naar mijn hoofd geslingerd. Mijn organi-
satie is immers de vereniging die in 1947 is opgericht voor de zogenaam-
de ‘buitenkerkelijken’. Daaronder werden zowel vrijzinnige gelovigen 
geschaard, die zich niet meer herkenden in de geïnstitutionaliseerde 
godsdienst, maar vooral de mensen die helemaal niet meer godsdienstig 
waren: atheïsten, agnosten en vrijdenkers. In 1947 vormden deze groep 
een kleine minderheid in de Nederlandse samenleving, maar inmiddels 
noemt meer dan de helft van de bevolking zich niet meer godsdienstig. 
Dat aantal groeit elk jaar gestaag, en wellicht komt daar de gretigheid 
vandaan om te stellen dat dit in de wereld ‘niet normaal’ is. 

In toenemende mate creëren mensen hun eigen 
levensbeschouwing, waarin klassieke elementen 
van godsdienst worden gemixt met persoonlijke en 
niet-godsdienstige opvattingen en seculiere vormen 
van levensbeschouwing. Boris van der Ham pleit 
voor meer aandacht en waardering voor deze groep 
niet-aangeslotenen, vanuit de samenleving  
en met name ook vanuit D66.  
Door Boris van der Ham 
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Zelfstandiger, ook de gelovigen
Voor ik tot mijn eigenlijke punt kom, wil ik eerst ingaan op de stelling 
dat de aanhang voor geïnstitutionaliseerde religies groter zou worden. 
Want klopt dit wel? Nee. De cijfers die worden gebruikt in het Pew-on-
derzoek zijn namelijk niet gebaseerd op de feitelijke constatering dat 
iemand is aangesloten bij een geloofsgemeenschap, maar op iets heel 
anders. De onderzoekers gaan er namelijk van uit dat de kinderen en 
kleinkinderen van de mensen die zich nu als godsdienstig kwalificeren, 
in de toekomst allemaal precies dezelfde godsdienstige opvattingen zul-
len gaan hebben als hun ouders. Omdat in veel landen in Azië en Afrika 
de bevolkingsgroei de komende decennia sterk zal groeien, zou volgens 
het onderzoek dus ook de aanhang voor de georganiseerde religies even-
redig groeien. 

Die methode van berekenen is op z’n zachtst gezegd twijfelachtig. Uit 
onderzoek van Gallup blijkt namelijk dat de groep ‘non-affiliated’ de 
afgelopen jaren sterk toeneemt. Onder hen worden zowel mensen ge-
schaard die zichzelf wel religieus noemen, maar zich niet willen scharen 
onder een vaste religieuze stroming, maar ook mensen die helemaal niet 
meer geloven in een God. Deze groep ‘niet-aangeslotenen’ vormt na het 
Christendom en de Islam nu al de derde grootste stroming in de wereld, 
nipt voor het hindoeïsme. 

Deze groep zit niet alleen in traditionele ‘ontkerkte’ delen van de wereld, 
als Europa en China, maar groeit ook pijlsnel in Zuid-Amerika, Afrika, 
delen van Zuidoost-Azië en zelfs de Arabische wereld. Nu twijfelt daar 
al 22 procent aan de oude dogma’s van hun religie; in het streng islami-
tische Saoedi-Arabië doet 25% dat. In dat land is zelfs 5% uitgesproken 
atheïst. Op de Filipijnen, noemt bijna 90% van de bevolking zich chris-
telijk. Maar toen een aantal jaar geleden de kerk hevig campagne voerde 
tegen het verruimen van de anti-conceptiewetgeving, trok de kiezer zich 
daar niks van aan. De katholiek in het stemhokje permitteerde zich iets 
anders dan wat hun officiële religie hen voorschreef. Deze mensen zo-
maar indelen bij een geïnstitutionaliseerde religie doet dus onrecht aan 
de complexiteit van de religieuze beleving van mensen. 

Daarnaast moeten we ons realiseren dat in veel landen het openlijk 
uitkomen voor afwijkende religieuze standpunten niet eenvoudig is. 
Vijfenvijftig landen hebben wetten tegen godslastering of afvalligheid, 
en in dertien (allen streng-islamitische) landen kan dit zelfs leiden tot 
de doodstraf. Onder ‘afvalligen’ rekent men daar zowel ‘andersgelovigen’, 
gematigde moslims, als ook echte ‘ongelovigen’. Religieuze organisa-
ties hebben bovendien in delen van Afrika, Zuid-Amerika en Azië grote 
invloed op de gezondheidszorg, het onderwijs, en charitas-instellingen. 
Als je voor je dagelijkse leven van hen afhankelijk bent zal je niet snel je 
onafhankelijkheid ervan onderstrepen. 

Deze groep  
‘niet-aangeslo-
tenen’ vormt na 
het Christen-
dom en de Islam  
nu al de derde 
grootste stro-
ming in de we-
reld, nipt voor 
het hindoeïsme 



41

Feit is dat in toenemende mate mensen hun eigen levensbeschouwing 
creëren, waarin klassieke elementen van godsdienst worden gemixt met 
persoonlijke opvattingen, niet-godsdienstige opvattingen en seculiere 
vormen van levensbeschouwing. Hoewel mensen zichzelf nog wel als 
‘Rooms-Katholiek’ of ‘Moslim’ definiëren, bezoeken ze steeds minder 
vaak de gebedshuizen, en volgen ze de oude dogma’s niet meer. 

In die zin komt Nederland dus niet steeds meer ‘alleen’ te staan in de 
wereld, zoals wordt beweerd. Integendeel. Zowel in Afrika, Azië als 
Zuid-Amerika wordt precies dezelfde strijd gevoerd als die zich in Neder-
land de afgelopen decennia heeft voltrokken. De greep die godsdienstige 
instituties heeft op de gezondheidszorg, het onderwijs, en de liefdadig-
heid wordt ook daar hervormd. Steeds meer wereldburgers zijn zich als 
‘non-affiliated’ gaan gedragen. Niet alleen de ‘ongelovigen’, maar ook de 
‘gelovigen’. En dat lijkt me heel gezond.

Vrijzinnige verlegenheid
Toch heeft het labeltje ‘non-affilated’ of ‘niet-aangeslotenen’ iets on-
bevredigends. Want het woord lijkt te suggereren dat de mensen die 
hiertoe zouden behoren tot een soort niemandsland toetreden. Het wekt 
de suggestie dat het behoren tot een officiële godsdienst, of überhaupt 
het geloven in een god, feitelijk de norm is, en dat afstand daartoe een 
uitzondering is. Het woord suggereert bovendien dat iemand die in het 
bakje ‘non-affiliated’ past ook niet de behoefte zou hebben zich ergens 
aan te verbinden. In streng-religieuze landen, of orthodox religieuze ge-
meenschappen wordt daarom benadrukt dat het loslaten van de officiële 
leer tot ‘normloosheid’ lijdt. 

Die bewering van normloosheid valt makkelijk te ontzenuwen. Feit is 
dat in de meest ontkerkelijkte landen van de wereld – zoals Nederland 
en de Scandinavische landen – het aandeel vrijwilligerswerk dat wordt 
gedaan, en het lidmaatschap van verenigingen, hoog is. Streng-religieu-
ze mensen doen dit vrijwilligerswerk vooral voor geloofsgenoten, maar 
vrijzinniger gelovigen en ongelovigen leveren dit werk juist voor ook 
mensen daarbuiten. Of het nu via de sportclub is, de toneelvereniging of 
werk in de gezondheidszorg – mensen blijken in een samenleving van de 
‘non-affiliated’ van harte bereid te zijn iets te doen voor een ander.

Daarom is het zo opvallend dat juist ook in een land als Nederland er  
zo veel verlegenheid is rond het debat over normen en waarden, iden-
titeit, en het erkennen van de levensbeschouwelijke veelzijdigheid. Die 
verlegenheid is ook te zien bij D66. Waar sociaal-liberalen de afgelopen 
decennia gezond kritisch zijn geweest bij de te grote invloed van be-
paalde kerken en christelijke organisaties, lijkt D66 de afgelopen jaren 
nauwelijks voorop te willen lopen bij discussies binnen de islam. Net 
als binnen het christendom zijn er zowel vrijzinnigen, orthodoxen, en 
mensen die zich op een niet-aangesloten wijze tot de islam verhouden. 
Een behoorlijk deel van de zich moslim noemende Nederlanders viert 
bijvoorbeeld geen Ramadan, gaat niet naar de moskee en maakt eigen 
keuzes, los van de officiële standpunten van hun islamitische stroming. 
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Ook de groep Nederlanders die afscheid nemen van hun islamitisch 
geloof is groot. In plaats van die verscheidenheid te benadrukken, wordt 
er vanuit de angst om islamofobisch over te komen, te snel naar een ge-
nerieke verdediging van de islam gegrepen. Waarom? Een sociaal-liberale 
partij moet niet een religie of levensovertuiging verdedigen, maar juist 
de individuele keuzevrijheid. 

Eenzelfde soort verlegenheid zien we tegenwoordig bij discussies rond 
nationale identiteit, maar ook de voortdurende debatten over ‘normen 
en waarden’. Bij het debat rond de ‘nationale identiteit’ wordt dan snel in 
de kramp geschoten dat die ‘niet zou bestaan’, en dat er juist een inter-
nationale (of Europese) identiteit moet worden geformuleerd. Pogingen 
tot het omschrijven van een gemeenschappelijke nationale identiteit 
worden snel weggezet als ‘nationalistisch’ en ‘fout’. Ook bij het debat 
over normen en waarden zie je een vergelijkbare reflex. Pogingen om een 
aantal gemeenschappelijke normen en waarden te omschrijven, krijgen 
al snel het verwijt ‘betutteld’ te zijn.

Het ontbreken in het debat over de islam, evenals het wegduiken bij het 
debat over wat vrije mensen bindt, vormt een interessante combinatie. 
Het huidige D66 pakt niet meer de rol die het in het verleden wel had, en 
bij het vormgeven van de toekomst lijkt de partij zich ook niet erg thuis 
te voelen. Dat is allebei jammer, want bij die debatten is juist de ooit 
evenwichtige, precieze en soms scherpe bijdrage van sociaal-liberalen 
nodig. In plaats van weg te lopen bij dit debat, of de aard van het debat 
in een kwaad daglicht te zetten, is het belangrijk om hieraan juist een 
positieve bijdrage te leveren. Dat voorkomt ook dat er een vacuüm ont-
staat waarin alleen extreme opvattingen de identiteit formuleren, en de 
normen en waarden dicteren, bij gebrek aan een alternatief. 

Vooral in het vormgeven van een nieuwe seculiere moraal kunnen soci-
aal-liberalen een belangrijke rol spelen. Niet alleen in de politiek, maar 
ook het debat over levensbeschouwing en ethiek dat zich buiten Den 
Haag afspeelt. Mensen zoeken immers samenhang, ongeacht of ze gods-
dienstig, half-godsdienstig, of niet-godsdienstig zijn. De uitspraak van 
Nikolaj Berdjajev dat de mens ‘ongeneeslijk religieus’ zou wat mij betreft 
dan ook zo gelezen moeten worden. Juist in een land als Nederland, waar 
mensen in hoge mate vrij zijn om hun eigen keuzes te maken, is het van 
belang dat we het debat over ‘wat vrije mensen bindt’ intensief voeren. 
Liberalen en vrijzinnigen moeten bij dat debat de leiding durven nemen. 
Zij zijn immers bij uitstek de stroming waar de ‘niet-aangeslotenen’ aan-
sluiting bij zouden kunnen vinden. 1
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Bij religie denken we al gauw aan moraal. In het  
christendom de Tien Geboden in het Oude Testament 
 (‘Gij zult …’), de Zaligsprekingen in het Nieuwe  
Testament (‘Zalig zijn …’). En die moraal wordt door 
gelovigen en – evengoed, als het uitkomt – ongelovigen 
 ingezet en toegepast, gebruikt en ook misbruikt.  
Hooggestemde teksten, bedoeld als richtingwijzers 
naar een betere toekomst voor iedereen, verworden tot 
platte regeltjes waar mensen elkaar – uit eigenbelang 
en groepsbelang – mee om de oren slaan. Moraal als  
instrument van moralisten. Dat geeft moraal geen  
goede naam, zeker niet onder progressieve liberalen.  
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Andre Meiresonne · Liever liefde dan moraal
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 Heb lief
Nee, dan liever pragmatisch. We gebruiken onze kop en handelen naar 
bevind van zaken. Maar: ‘Hoe dan?!’ Waar baseer je dan je overwegingen 
en beslissingen op? Wat is je ijkpunt, waar vind je houvast? Valt er te 
leven zonder moraal? Zelfs D66 ontkwam er uiteindelijk niet aan, zie de 
vijf Richtingwijzers. En toch, het zou wat zijn: geen regels, geen wetten. 
Voorbij alle gedoe met normen en waarden, met religie en moraal. Maar 
wat dan? We hebben toch richtlijnen nodig om onze beslissingen aan te 
toetsen? Wat te denken van: Leven in liefde. Het bijbelse ‘Heb uw naaste 
lief als uzelf’ – in die volgorde. Leven in liefde, met jezelf en de mensen 
om je heen. Zo kwam Augustinus van Hippo in de vierde eeuw tot de 
uitspraak: ‘Heb lief, en doe wat je wilt.’
 
Doe wat je wilt
Je kunt het ‘Heb lief, en doe wat je wilt’ opvatten als: wanneer je handelt 
uit liefde dan hoef je je over de moraal geen zorgen te maken. De hande-
ling die ontspringt in je hart is als vanzelf liefdevol en deugt per defini-
tie – omdat ze voortkomt uit liefde. Je handelt vanuit een goed hart, en 
daarmee is het oké.

Augustinus bedoelt met liefhebben niet: beminnen. Dan had hij wel ge-
schreven: Ama et quod vis fac. Nee, er staat dilige. Je kunt dat vertalen als: 
Heb met aandacht lief. En ‘doe wat je wilt’ betekent niet: ‘doe maar raak’. 
Allerminst zelfs. De boodschap van Augustinus is juist steeds: zie jezelf 
onder ogen, wees eerlijk over jezelf, leg verantwoording af over je gedrag. 
Hij was een pionier in het tonen van zelfinzicht.

Vertaald naar nu: durf in de spiegel te kijken en trek consequenties uit 
wat je daar ziet. Of hoort, in een 360 graden-feedback van je collega’s. Of 
op kunt maken uit wat je partner of – erger nog – je kinderen tegen je 
zeggen (of juist niet). Hoe dan? Stel, als dagelijkse toets voor je oprecht-
heid, jezelf de vraag: Vertel ik vanavond tevreden en opgewekt over wat 
ik nu beslis en doe?

Moraal imiteert liefde
De Franse filosoof André Comte-Sponville noemt in zijn Kleine verhande-
ling over de grote deugden de uitspraak van Augustinus ‘de geest van het 
Evangelie’ – door en door christelijk dus. Nu wil het geval dat Comte-Spon-
ville een materialistisch filosoof is. Hij gelooft niet in God of een god. 
Hij onderzoekt bijna twintig deugden, die hij opvat als aretè, de Griekse 
uitmuntendheden. Comte-Sponville’s studie naar de deugden culmineert 
in de stelling dat wij moraal nodig hebben omdat het ons juist aan liefde 
ontbreekt. En zo ‘veroordeelt de liefde ons tot de moraal,’ en dan komt ie: 
‘en bevrijdt ons ervan.’ De liefde brengt ons bij de moraal, maar wekt ook 
een verlangen naar een leven voorbij de moraal. Maar wat is het probleem? 
‘We hebben alleen behoefte aan moraal bij gebrek aan liefde.’ Moraal als 
vervanging van liefde. Want: het is de moraal die ‘ons dwingt te doen wat 
de liefde, indien aanwezig, in haar eentje voor elkaar zou krijgen.’
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Moraal dwingt iets af wat op liefde lijkt, maar het niet is. Wanneer we 
maar over genoeg liefde zouden beschikken dan hoefden we niet uit 
plichtsbesef te doen wat we, wel over voldoende liefde beschikkend, al 
uit onszelf zouden hebben gedaan. ‘Moraal ‘imiteert de liefde waaraan 
het haar ontbreekt’. 

Liefde zonder moraal
Liefde en moraal. Goedbeschouwd een raar stel. Want liefde is univer-
seel, alles en iedereen overstijgend. Terwijl moraal juist plaats- en tijdge-
bonden is, en daarmee een bron van ergernis, verwarring en ook geweld. 
Moraal wordt van buitenaf opgelegd, liefde komt van binnenuit omhoog. 
Tegelijkertijd, liefde en moraal lijken op communicerende vaten. Hoe 
meer liefde we aan de dag kunnen leggen, hoe minder moraal we nodig 
hebben. Moraal is vorm en buitenkant, liefde is inhoud en binnenkant. 
Moraal bevindt zich in ons hoofd, liefde zetelt in ons hart. Moraal legt 
zich op, liefde stroomt uit zichzelf.
 
Liefde als garantie 
Ten diepste gaat sociaal-liberalisme over liefde, voor jezelf en voor 
elkaar. Over verantwoordelijkheid durven nemen voor je eigen leven, 
en tegelijkertijd om blijven zien naar anderen. Want, ‘We hebben elkaar 
nodig. Niemand kan het alleen.’ (Verkiezingsprogramma 2010). Augusti-
nus wijst ons de weg. Zijn adagium ‘Heb lief, en doe wat je wilt’ is in het 
dagelijks leven (altijd vol politiek, of je nu politicus bent of niet) bijzon-
der bruikbaar. Heel praktisch, pragmatisch zo je wilt. Want je kunt jezelf 
vele malen per dag afvragen: ’Is wat ik nu doe liefdevol?’
 
En ja, dat is nogal wat, ‘liefdevol’. Betekent het zoetsappig zijn? Halfbak-
ken compromissen sluiten? Misstanden toedekken? Nee, integendeel. 
Voor liefde is moed nodig. Echte liefde is keihard, want consequent, 
duidelijk, eerlijk. Het betekent je uitspreken en anderen aanspreken. 
Durven ingrijpen wanneer iets doorziekt. Niet bang zijn om ergens het 
mes in te zetten, letterlijk saneren –weer gezond maken– wanneer no-
dig. Liefdevol handelen betekent niet anderen hun zin geven, maar juist 
goed voor een ander (durven!) zorgen. Zoals een kredietbeoordelaar van 
de Triodosbank zei: ‘Ik hou van je. En daarom krijg je geen lening.’ 

In de spiegel kijken
In het dagelijks gedoe kan de vraag ’Is dit liefdevol?’ jou, beter: je hunke-
rende, bazige of whatever ego, bij de les houden – en die les hebben we 
allemaal te leren. Het is onze levenslange les in liefde, voor jezelf en voor 
anderen. Juist bruikbaar in de politiek, zeker in een politiek van hoogge-
stemde idealen, zoals het sociaal-liberalisme. Door ‘Heb lief, en doe wat 
je wilt’ dagelijks toe te passen krijgt je pragmatisme een stevige bodem, 
omdat je steeds weer kunt terugvallen op de liefde voor jezelf, en voor 
elkaar. Liefde als garantie voor handelen dat deugt. Om toch moralise-
rend te eindigen : ) 1
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Roger vervult op dit moment geen politieke functie meer. Zijn 
laatste politieke functie was in zijn tijd bij zorgverzekeraar Menzis als 
fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij begon in 1976 als secretaris van 
het bestuur in Amsterdam. “Zo kwam ik in de wondere wereld van de 
politiek. In deze periode leer ik stijlen van het bereiken van doelen te on-
derscheiden”. Na het provinciaal bestuur van Noord-Holland komt Roger 
bij het landelijk hoofdbestuur. In 1992 haalde D66 24 zetels in de Tweede 
Kamer. “Daar ik op plaats 27 stond en we regeringsverantwoordelijk-
heid gingen dragen kwam ik in de Tweede Kamer. Naast woordvoerder 
volksgezondheid en minderhedenbeleid werd ik vice fractievoorzitter. 
Wat ik vooral leerde naast het handwerk in de Kamer en profileren is 
samenwerken”. In het tweede kabinet Kok wordt Roger minister grote 
steden- en integratiebeleid en na het vertrek van Bram Peper is hij ook 
nog minister van Binnenlandse Zaken.

Waar zit je inspiratie? “In de kern ben ik zeer liberaal maar niet van de 
categorie waar conservatief marktdenken voorop staat. Mijn instelling is 
dat ik altijd uit ga van de autonome kracht van de mens zelf en dat deze 
een verantwoordelijkheid heeft voor de zwakkeren. Daar moet primair 
de antenne op worden gericht.” 

Wat onderscheidt volgens jou D66 van de rest? “D66 zoekt geen macht  
in instituties. Omdat D66 veel meer denkt vanuit individuele mensen 
zijn we niet in eerste instantie bezig met ‘onze mensen op stoelen te  
krijgen’. De D66-ers bij corporaties, ziekenhuizen of bonden zijn veel 
meer gekozen op basis van individuele kwaliteiten. Een ander verschil  
is dat D66 sneller geneigd is om heilige huisjes aan te pakken.”  

Piet van Mourik in gesprek met Roger van Boxtel · ‘Visie en lef’

Joviaal ontvangt Roger van Boxtel mij op het hoofdkan-
toor van de Nederlandse Spoorwegen in hartje centrum 
Utrecht. Meteen ontpopt hij zich als een causeur waar 
lastig tussen te komen is en die vanzelf antwoord geeft 
op de door mij voorbereide vragen. Bovendien ontwaar  
ik achter zijn ‘losse pols’-verhaal een briljante systemati-
sche strateeg. 
 
Door Piet van Mourik
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Wat zien we ervan terug bij jou als topman van de NS? “Ik ben niet 
ideologisch. In een bepaalde periode moet je soms iets doen om iets een 
kant op te krijgen. In het licht van de marktwerking is ooit gekozen NS 
en ProRail van elkaar te scheiden. Deze ideologie waart nog rond. Ik vind 
dat je dit niet-ideologisch moet benaderen. Verdere marktwerking kan 
een fantastisch draaiend bedrijf kapot maken.” 

Kan je wat meer vertellen over jouw stijl van werken bij NS? “Bij ver-
schillende periodes passen verschillende bestuursstijlen. Zelf ben ik 
echt een mensenmens en ga vanzelf mensgericht te werk. Voor mij is het 
fantastisch dat ik met anderen leiding mag geven aan een enorme groep 
mensen die elke dag weer uit bed komt om gemotiveerd alles uit de kast 
te halen om de trein te laten rijden en te zorgen voor onze stations.” 

Welke waarden staan centraal? “Menselijkheid en transparantie. In mijn 
optiek is de grootste fout dat je jaknikkers om je heen verzamelt. Tegen-
krachten organiseren vind ik erg belangrijk. Het is als een spel dat ik met 
open vizier speel. Zo zie ik de leden van de ondernemingsraad als mijn 
medebestuurders van het bedrijf. Net zo goed geldt dit trouwens voor 
alle mensen in het bedrijf die samen met mij proberen dit bedrijf beter  
te maken.” 

Hoe was jouw begin bij de NS? “Toen ik kwam speelde de fYra-pro-
blematiek (de gloednieuwe fYra-modellen blijken niet te voldoen) en 
de Limburg-affaire (onregelmatigheden bij de aanbesteding van het 
streekvervoer in Limburg). Door alle media aandacht was het bedrijf in 
verwarring. Mijn eerste focus was het herstellen van vertrouwen in de  
NS door het op orde brengen van de prestaties.” 

Welke strategie wordt er gevolgd? “We kijken hoe de samenleving ver-
andert en hoe we op ontwikkelingen inspelen. Vooral vooruitkijken en 
niet achterom. Omdat dit bedrijf een moeilijke periode heeft gehad heb 
ik ervoor gekozen om met zijn allen de verandering in gang te zetten.  
Mijn adagium is ‘kom meepraten’. We leggen iets neer. Schiet erop en wat 
vinden jullie ervan. Schuif aan, laat je verhaal horen, waar kunnen we 
dingen mee verbeteren? Het gevoel staat centraal dat we hierbij allemaal 
betrokken zijn en dat dit iets is dat wij samen dragen. Voor mij is dit een 
kernwaarde van hoe je met elkaar omgaat.” 

Is dit proces onbegrensd? “Natuurlijk groeien de bomen niet tot in de 
hemel. Ik vraag begrip voor de zakelijke kant: kunnen wij het betalen, 
en welke aanvaardbare prijs moet de reiziger betalen? Zo hebben we een 
volkomen open proces achter de rug met vakbonden en met personeels-
bijeenkomsten door het hele land. Een fascinerend tweezijdig proces 
waarbij de complete werkvloer van machinisten tot servicemedewerkers 
op de stations meepraat over de koers van de NS. Het gaat om ophalen, 
verwerken, eerste lijn uitzetten en terug naar de eigen mensen. Ik voer 
wel een proces aan dat ergens toe moet leiden. De kaders moeten daarom 
vooraf duidelijk zijn.”  

Ik ben niet  
ideologisch.  
In een bepaalde 
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En nu? “We presteren goed. De kpi’s zoals afgesproken met het Rijk staan 
op groen. We zijn in gesprek met de Belgen en de Duitsers om over de 
grens beter te rijden. De Eurostar snelt naar London. Elke gewone dag 
gaan meer dan een miljoen mensen met de trein. Schiphol komt met 
350.000 mensen op superdrukte. Alleen station Utrecht verwerkt elke 
dag al 280.000 reizigers. Om nog maar niet te spreken over de stations 
Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Breda. Ondersteunen van evenemen-
ten loopt ook perfect. Neem de 4daagse. Probleemloos 400.000 mensen 
heen en weer naar Nijmegen.” 

Klinkt dit niet te mooi? “De feiten spreken voor zich. Als het goed gaat 
hoor je uiteraard niks. Alleen als het niet goed gaat dan bellen of appen 
mensen. Een troostrijke uitspraak van Robert Lewis Stevenson zegt: To 
travel hopefully is a better thing than to arrive. Letterlijk is het esprit de 
corps, dat hiervoor iedereen het beste been voorzet. Zo gebeuren mooie 
dingen waar je met elkaar trots op kan zijn. Dit gaat hand in hand met 
een attitude naar je klanten toe die ontvankelijk en welwillend is.” 

Hoe is de verhouding met ProRail? “Prorail gaat over de rails. Voorheen 
was het één familie en na de splitsing eind jaren 90 kwam er een periode 
dat beide bedrijven met hun rug tegen elkaar gingen staan. Mijn colle-
ga-directeur ProRail Pier Eringa en ik hebben afgesproken dat dit afgelo-
pen moet zijn. We leven bij de gratie van onze reizigers en die willen niet 
lastig gevallen worden met interne aangelegenheden van een bedrijf. 
Als we die niet blij weten te maken dan hebben we dat alleen maar aan 
onszelf te verwijten.” 

Wat is vervelend in dit bedrijf? “Helaas kiezen mensen er soms voor  
om voor de trein te springen. Is in eerste instantie naar voor de nabe-
staanden, maar ook voor de collega’s van de NS. Het gebeurt helaas echt 
heel regelmatig. Dan kan er geen persbericht worden uitgegeven met  
als tekst; ‘helaas vandaag allerlei vertraging door drie zelfdodingen op 
een dag waardoor de volledige dienstregeling in het honderd loopt’.  
De mensen in de trein horen over een aanrijding met een persoon. Zij 
hebben wel begrip maar degene die een station verder staat te wachten  
is geïrriteerd dat de trein er niet aankomt.” 

Waar gaat het naar toe? “We gaan grote veranderingen in de samenle-
ving zien. Ik ben niet tegen de auto maar in grootstedelijke gebieden 
gaat het hebben van de auto een stuk minder vanzelfsprekend worden. 
Een belangrijke rol spelen milieueisen, duurzaamheid én ruimtebeslag 
terwijl bovendien de randstad een conglomeraat is dat aan elkaar vast 
groeit. Dit vraagt om een andere mindset. In London en Parijs gebeurt 
hetzelfde. In China worden de plannen om de binnenstad van Shanghai 
autoluw te maken nu al werkelijkheid. In de periferie zullen nog auto’s 
nodig zijn en blijven mensen afhankelijk van gecombineerd vervoer.” 

Welke aandacht is voor de toekomst vereist? “Een sociaal-liberaal 
kenmerk is dat we altijd vooruit denken en niet achteruit. De klassieke 
tegenstelling auto–openbaar vervoer is achterhaald. Er wordt volgens 
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mij te weinig gekeken naar waar het land zich naartoe beweegt. Het is 
slecht voor onze concurrentiepositie dat er te weinig wordt geïnvesteerd 
in infrastructuur. Neem Japan. De sneltrein daar heeft overal een eigen 
spoor. Na de tweede wereldoorlog is alles opnieuw aangelegd terwijl het 
Nederlandse net 150 jaar oud is. Toch komt met de NS zo’n 93% van de 
reizigers op tijd wat zelfs Japanners een wereldprestatie vinden.” 

Wordt er volgens een duidelijke governance-code gewerkt? “Dat besef 
heeft onze grote aandacht. Mijn collega Susi Zijderveld is nadrukkelijk 
bezig met governance, risk en compliance. In een groot bedrijf komt 
alles voor en dan moet je klaar staan. We hebben een aanpak ontwikkeld 
waar in het hele bedrijf over wordt gesproken. Zo willen we een veilig 
werkklimaat maar willen wij ook aandacht voor pesten, discriminatie en 
misbruik.”

Hoe verhoudt de governance zich tot de identiteit van de NS? “We doen 
geen identiteitsmeting maar wel reputatiemeting. Klanten moet je 
serieus nemen. Domme mensen bestaan immers niet meer en neprede-
neringen worden meteen doorgeprikt. Ik vind het een geweldig compli-
ment dat de waardering nog nooit zo hoog is geweest.” 

Wat leert NS ervan? “De organisatie zit in de sfeer van ‘een leven lang 
leren’. Dat kan ook niet anders bij een veranderend bedrijf. Soms moet je 
opnieuw met elkaar het gesprek voeren over de koers van het bedrijf en 
dat is voor sommige mensen spannend. Samen met de OR zijn we aan 
de slag. Op het moment dat je het verhaal goed voor elkaar hebt dan krijg 
je beweging en ontvankelijkheid. We willen op alle fronten een goede 
werkgever zijn en doen dan veel aan omscholing, intern schuiven of 
outplacement. Dat laten we ook nadrukkelijk zien.” 

Welke dilemma’s zie je? “Er ontbreek politieke visie en lef om door te zet-
ten. Hierdoor ontstaan dilemma’s op zowel nationale als internationale 
schaal. Zo gaat de conglomeraatvorming in de Randstad door. Als je op 
grotere schaal kijkt dan heeft Nederland één grote stad met parken zoals 
de Veluwe en nog een paar wat verder weg waar we ook voor moeten 
zorgen. Het stedelijke gebied moet kwa bereikbaarheid een andere ziens-
wijze krijgen waarbij diversiteit in mobiliteit varieert van trein, metro, 
intercity naar hogesnelheidstreinen. Ander punt is samenwerking in Eu-
ropa. Bij het Europese spoor geldt nog “eigen dienstregeling eerst” terwijl 
de markt eist dat internationale steden snel moeten worden verbonden. 
Daarom pleit ik voor een snelle trein tussen de grote Europese steden. 
Kijk naar China. De Chinezen investeren 300 miljard euro in snelle trei-
nen en over 3 jaar zijn daar alle steden met elkaar verbonden. Ook vanuit 
verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, milieu of klimaat wil ik dat de 
trein een redelijk alternatief voor het vliegtuig is. Waarom moeten we 60 
keer per dag naar Londen vliegen. De Eurostar rijdt nu één keer per dag 
maar kan wellicht ook 2 of 3 keer per dag rijden. Dat is bijna even snel als 
het vliegtuig maar wel met 900 mensen in een trein. Dat zijn al snel 4 of 
5 vliegtuigen.”  
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Wat speelt volgens jou nog meer? “In Nederland wreekt zich het filo-
sofisch probleem dat ‘ver weg steeds dichter bij is gekomen en dich-
terbij steeds verder weg raakt’. Dit zie je ook in het gebrek aan lef om 
grote infrastructurele investeringen te doen. De overheid is vergeten te 
investeren in de leegte van de openbare ruimte. In mijn ministerstijd 
zijn we begonnen met stations op te knappen. De hele wereld komt nu 
naar station Rotterdam kijken. Maar ook Amsterdam-Centraal, Arnhem, 
Breda, Delft, Utrecht met omgeving Jaarbeurs zijn schitterend. Sommi-
gen willen de stations weghalen bij de ns omdat onroerend goed geen 
kerntaak zou zijn maar in mijn visie is het gewoon het verlengde van 
het reizigersbedrijf. Deze tussengebieden hebben een hoger doel dan 
eigendom en bewijzen dat ze van superbelang zijn. Ik vind dit een uiterst 
belangrijke sociaal-liberale gedachte.”  

Wat voor type leider vind je jezelf? “Ik heb het geluk gehad om drie keer 
Mandela te ontmoeten. In zijn biografie benoemt hij een vorm van lei-
derschap die volgens hem het hoogste punt is om te bereiken. Hij noemt 
dat de leiderschap van de herder. Die loopt niet voorop maar achter de 
kudde aan. De gedachte erachter is dat je het mooiste bereikt hebt als de 
gemeenschap op een goeie manier zijn eigen weg vindt. Soms een beetje 
bijsturen met een fluitje of een hond. Bij mijn start heb ik daarom uitge-
breid de werkvloer opgezocht van monteurs, machinisten, conducteurs, 
schoonmakers om te ervaren wat hun werk inhoudt. Ik vind dit nodig 
vanuit interesse en het willen begrijpen wat ze doen, om vandaar uit met 
de mensen verder te komen.” 

Wat zijn je belangrijkste vaardigheden? “Interesse, nieuwsgierig zijn, 
luisteren en mensen willen ontwaren. En tegelijk opstaan om leiding 
te kunnen geven. De bottom line blijft mensen serieus nemen en hen 
meenemen in het verhaal. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is geloof-
waardig te zijn door authentiek te blijven. Mensen moeten je willen en 
kunnen geloven. Je moet ook nooit ontkennen dat er een probleem is.  
En met alleen maar normatief vertellen wat je wil kom je er niet.”  

Waar trek je de grens? Resoluut stelt Roger bij bedonderen. “Als ik word 
bedonderd is het voorgoed over en uit. Fouten maken mag maar bij 
bewust de zaak besodemieteren is het bij mij voorgoed over. Of zoals 
Amsterdammers zeggen ‘je kan het me maar één keer flikken’. Daarom 
begin ik zelf altijd met vertrouwen geven. Als ik iemand beschaam, dan 
mag ik er op worden aangesproken. Iemand in zijn eigen waarde laten 
zonder het eens te worden vind ik een groot goed.” 

Wat wil je bij je vertrek in 2020 achterlaten? “Een prachtig ov-bedrijf 
met stations van wereldklasse. Mijn ambitie is van de NS het beste mobi-
liteitsbedrijf van Europa te maken. We doen nu al aan ov-fietsen. Dit past 
bij de trend dat we van bezit naar gebruik gaan. NS zal in de toekomst 
haar reizigers integraal willen helpen waarbij we ook kunnen denken 
aan deelauto’s. Ik hoop de vloer voor het allerbeste mobiliteitsbedrijf van 
Europa te leggen voor mijn opvolgers want ik gun NS en haar reizigers 
een lang leven.”  1
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Piet van Mourik in gesprek met Roger van Boxtel · ‘Visie en lef’
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Iemand die dit ideaal van persoonlijke autonomie aanhangt, 
en dat zullen vele, zo niet alle sociaal-liberalen doen, vindt dat een goed 
leven bestaat uit een leven waarin het individu zoveel mogelijk zelf 
invulling geeft aan zijn bestaan. Waar Mill vindt dat het ideaal van auto-
nomie een noodzakelijk onderdeel vormt van een liberale samenleving, 
beschouwt Rawls het ideaal van autonomie slechts als een ‘sectarische 
doctrine’. 2 Dit geschil tussen Mill en Rawls valt samen met het debat bin-
nen de moderne politieke filosofie tussen ‘perfectionistisch liberalen’ en 
‘politiek liberalen’. Zoals zal blijken zullen sociaal-liberalen veel sterker 
worden aangetrokken tot perfectionistische liberalen dan tot politiek 
liberalen. Door dit duidelijk te maken worden tegelijkertijd enkele bron-
nen van het sociaal-liberalisme in de politieke filosofie blootgelegd. 

Het uitgangspunt voor politiek liberalen is dat onze overheid zo neutraal 
mogelijk moet staan tegenover morele levensbeschouwelijke visies. 
Iemand die vindt dat een goed leven bestaat uit het jezelf dienstbaar 
opstellen aan God, moet binnen een liberale samenleving deze vrijheid 
hebben, maar de overheid zou die visie niet moeten tegenwerken of 
bevorderen. In onze moderne samenlevingen zijn namelijk een veelvoud 
aan botsende levensbeschouwelijke visies. Aangezien politiek liberalen 
vinden dat onze overheid door iedereen omarmt moet kunnen worden, 
moeten we haar niet baseren op één van die levensbeschouwelijke visies. 

Voor sociaal-liberalen zullen John Stuart Mill en John 
Rawls ongetwijfeld behoren tot de meest inspirerende 
politiek filosofen. Wat echter niet veel mensen weten, 
is dat Rawls op een voor sociaal-liberalen fundamen-
teel punt breekt met het liberalisme van Mill , 1 en wel 
op het punt van het ideaal van persoonlijke autonomie.  
Door Dirk-Jan van Vliet 
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1 | Herman Beun hint daar al 
op in Liberal thinkers through 
the ages – John Rawls, in 
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vanmierlostichting.d66.nl/
fundamenten-sociaal-libera 
lisme/sociaal-liberale-den 
kers/john-rawls-1921-2002/, 
geraadpleegd op 14-07-2018.  
 
2 | John Rawls, Justice as 
Fairness: Political not Meta-
physical, in ‘Philosophy and 
Public Affairs’, Vol. 14, No. 3. 
(Summer, 1985), p. 246
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Sociaal-liberalen zullen ook vinden dat onze overheid zo neutraal 
mogelijk moet staan tegenover iemands levensovertuiging. Rawls en 
andere politiek liberalen gaan echter nog een stap verder. Zij vinden 
namelijk dat het ideaal van autonomie zelf ook één van deze morele 
levensbeschouwelijke visies is waar onze overheid neutraal tegenover 
zou moeten staan. 3 Volgens aanhangers van dit ideaal moet een overheid 
niet slechts zoveel mogelijk mensen zelf laten bepalen hoe zij hun leven 
invullen, maar het getuigt ook nog eens van een expliciet goed leven als 
iemand zelf bepaalt hoe zij haar leven invult. Politiek liberalen vinden 
precies om deze reden, dat het ideaal van autonomie één van die morele 
levensbeschouwelijke visies is, waar onze overheid neutraal tegenover 
moet staan. Dit heeft politieke consequenties voor in hoeverre een over-
heid autonomie mag bevorderen. Het is immers een morele visie op hoe 
een goed leven te leiden, en daar heeft de staat verre van te blijven. De re-
den dat Rawls dit zegt, is dat hij wil voorkomen dat minderheidsgroepen 
zoals de Amish – die autonomie als ideaal afwijzen en actief tegengaan 
binnen hun eigen groep – worden uitgesloten van politieke deliberatie. 
Het ideaal van autonomie moet dus worden behandeld als elke andere 
levensbeschouwelijke visie. En daarmee moet onze overheid neutraal 
staan tegenover aanhangers van het ideaal van autonomie. 

Wat vinden dan de zogenaamde perfectionistische liberalen? Een in-
teressante politieke filosoof om naar te kijken is de Israëlische Joseph 
Raz. 4 In tegenstelling tot Rawls, streeft Raz niet naar een politiek die 
zo neutraal mogelijk staat ten opzichte van alle levensbeschouwelijke 
visies. Integendeel, volgens Raz is het de hoofdtaak van een overheid om 
individuen in staat te stellen een goed leven te leiden. Voor hem is het 
ideaal van autonomie – een levensbeschouwelijke visie – simpelweg een 
gegeven in onze moderne samenlevingen. Onze samenleving is volledig 
gericht op het maken van weloverwogen keuzes. Neem bijvoorbeeld het 
huwelijk. In tegenstelling tot sommige andere culturen, vindt men in 
liberale democratieën het huwelijk alleen van waarde als alle partijen in 
vrijheid voor elkaar kiezen. Dit geldt in liberale democratieën net zo goed 
voor andere sociale instituties, gebruiken en praktijken. Autonomie zit 
dus ingebakken in deze instituties, gebruiken en praktijken en daarmee 
in onze moderne samenlevingen. 5 Mensen hebben een belang in het 
leiden van een autonoom leven en hieruit volgt de verplichting voor de 
overheid om een omgeving te creëren waarbinnen mensen genoeg mo-
gelijkheden hebben. Omdat het ideaal van autonomie onderdeel is van 
onze samenleving én omdat het de taak van de overheid is om mensen  
te helpen bij het leiden van een goed leven, moet de overheid het ideaal 
van autonomie stimuleren. Daarmee kan de overheid dus niet neutraal 
staan tegenover het ideaal van autonomie. 

Zoals we hebben gezien willen politiek liberalen neutraal zijn tegenover 
alle groepen uit de samenleving, ook tegenover die groepen die auto-
nomie niet voorstaan. Perfectionistische liberalen daarentegen, stellen 
dat de overheid actief autonomie moet bevorderen. Dit betekent ook 
dat de overheid sentimenten die de autonomie bedreigen moet tegen-
gaan. Concreet, in het geval van emancipatie van vrouwen uit streng 
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as Fairness: Political not 
Metaphysical of het meer 
uitgebreide werk: John Ra-
wls, Political Liberalism, New 
York: Columbia University 
Press, 1993. 
 
4 | Ik kies er bewust voor om 
Rawls niet te contrasteren 
met Mill in de rest van dit 
essay. Dit aangezien het 
debat tussen politiek libe-
ralen en perfectionistische 
liberalen gevoerd is binnen 
de context van de moderne 
politieke filosofie. Raz is een 
logischere opponent voor 
Rawls, aangezien beiden in 
dezelfde moderne context 
denken. Voor verdere 
verdieping in Raz, zie The 
Morality of Freedom, Oxford: 
Clarendon Press, 1986. 
 
5 | Hieruit blijkt ook duide-
lijk dat Raz, net zoals vele 
andere vrijzinnige sociaal-li-
beralen, de contingentie 
inziet van de waarde van au-
tonomie. Dat dit contingent 
is, doet echter niet ter zake, 
want in onze samenleving is 
het simpelweg een ‘fact of 
life’. Zie Joseph Raz, p. 133. 
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religieuze groeperingen, zullen politiek liberalen voorzichtig zijn in het 
verbeteren van de positie van deze vrouwen. Het is namelijk niet de taak 
van de overheid om autonomie te stimuleren. Zij dient neutraal te staan 
tegenover de levensbeschouwelijke visies van religieuze groeperingen. 
Perfectionistische liberalen vinden juist dat het expliciet de taak is van 
de overheid om autonomie te stimuleren. Daarom zullen zij beleid 
omarmen om actief de positie van deze vrouwen te verbeteren. Bijvoor-
beeld door gemeentes projecten te laten steunen die ervoor zorgen dat 
deze vrouwen deelnemen aan het sociale verkeer. Want zo kunnen deze 
vrouwen zich ontplooien en daarmee meer autonoom zijn. Hiermee is 
de overheid allesbehalve neutraal tegenover een levensbeschouwelijke 
visie, omdat zij expliciet autonomie bevordert. Veruit de meeste soci-
aal-liberalen zullen dit steunen omdat zij het een juiste invulling van 
het goede leven vinden als deze vrouwen meer autonoom zijn. Daarmee 
omarmen zij een perfectionistisch liberalisme: ook zij vinden dat het de 
taak is van de overheid om autonomie te bevorderen.

Dit sluit aan bij de actieve rol die sociaal-liberalen geven aan positieve 
vrijheid binnen het politieke denken. 6 Het gaat immers niet alleen om 
de afwezigheid van dwang, het kan ook nodig zijn om als overheid actief 
mensen te helpen zodat ze zelf een beter leven kunnen gaan leiden. 
Perfectionistisch liberalen hebben positieve vrijheid nodig om die 
autonomie te kunnen bevorderen. Het gaat hierbij namelijk niet alleen 
om de afwezigheid van zaken die autonomie bedreigen, maar juist ook 
om de aanwezigheid van door de overheid actief aangeboden middelen 
waardoor vrouwen meer autonoom kunnen zijn. Hierom zegt Raz dat 
positieve vrijheid van intrinsieke waarde is, omdat het een essentieel in-
grediënt is en een noodzakelijke voorwaarde voor een autonoom leven. 7  

Op dit punt van positieve vrijheid en autonomie trekken sociaal-libera-
len en perfectionistische liberalen samen op.

Net als perfectionistische liberalen willen sociaal-liberalen actief auto-
nomie bevorderen. Zij vinden het namelijk goed als bijvoorbeeld vrou-
wen zelf beslissen over hun leven, en dat niet overlaten aan hun partners 
of religieuze leiders. Sociaal-liberalen nemen hiermee duidelijk stelling 
in het debat tussen politiek liberalen en perfectionistische liberalen en 
kiezen de kant van perfectionistische liberalen. Hierdoor zullen zij in 
perfectionistische liberalen als Mill en Raz nuttigere bronnen vinden 
dan in politiek liberalen als Rawls. 1

Dirk Jan van Vliet  
is medewerker van  
de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting. Tijdens zijn 
studie filosofie heeft 
hij zich gespecialiseerd 
in liberale denkers en 
thema's. 

6 | Positieve vrijheid staat 
tegenover negatieve vrij-
heid. Voor een uitleg van 
wat ‘positieve vrijheid’ en 
‘negatieve vrijheid’ is, zie 
Isaiah Berlin, Two concepts 
of liberty, https://is.cuni.
cz/studium/predmety/
index.php?do=download&-
did=138013&kod=JPM323, 
geraadpleegd 24 juli 2018, 
pp. 1-9 
 
7 | Joseph Raz, pp. 408-409
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“Overigens ben ik van mening, dat het woord kroon-
juwelen in onze partij verboden zou moeten worden. 
Kroonjuwelen worden doorgaans gestolen en daarom 
worden ze opgeborgen. En alleen de vervalsingen 
worden gedragen”.1 Het zijn betekenisvolle woor-
den van de oprichter en geestelijk vader van D66, 
Hans van Mierlo. De drie oorspronkelijke kroon-
juwelen – de gekozen burgemeester, de gekozen 
minister-president en het districtenstelsel –  
hebben de halve eeuw dat D66 bestaat altijd een 
aanzienlijke rol gespeeld in het gedachtegoed  
van de partij. Eveneens stonden ze centraal bij 
verschillende, soms existentiële, partijcrises.  

Door Jan van der Voet

Voorkom  
de uitverkoop  
van sleetse 
Kroonjuwelen

1 | In “Wat ik nog steeds te 
schrijven droom”, documen-
taire met portret van de 
politicus en mens Hans van 
Mierlo. 
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Sinds de afschaffing van het raadgevend referendum vorig 
jaar in het regeerakkoord van Rutte-III staan democratische idealen sinds 
lange tijd weer in de belangstelling en op de politieke agenda, vrijwel 
uitsluitend toegespitst op het ene instrument van het referendum en op 
de partij D66. Dat laatste is niet verwonderlijk: het beeld is ontstaan dat 
(enkel) op basis van het gemankeerde Oekraïne-referendum het gehele 
democratische instrument ten grave wordt gedragen, mede door de partij 
die altijd vooropliep met democratische idealen. 

Dat beeld wordt versterkt door de verdediging van de afschaffing, op-
gevoerd door dezelfde partij, waarbij als troef de gekozen burgemeester 
tegenover het afgeschafte raadgevende referendum wordt gesteld. 2 Juist 
die verdediging legt mijns inziens de gemakzuchtigheid en gedachte-
armoede bloot op het vanaf de oprichting wezenlijke thema voor de 
Democraten. Binnen D66 bleef een reactie begrijpelijkerwijs niet uit: 
oud-Kamerlid en indiener van de Wet raadgevend referendum, Boris 
van der Ham riep in mei dit jaar de groep ‘Opfrissing’ in het leven: “Wij 
verbaasden ons dat er zelfs geen poging werd ondernomen tot verbe-
tering van de wet, noch een alternatief democratisch instrument werd 
aangeboden”. 3

Binnen D66 loopt daarnaast partijbreed het project “Democratie van Nu”, 
culminerend in een resolutie op het partijcongres in oktober waar ver-
nieuwingsvoorstellen zullen worden gepresenteerd. 4 Dergelijke congres-
sen waren recent maatgevend voor zowel de aanscherping van voorwaar-
den voor referenda als voor de opdracht aan de partijvertegenwoordigers 
om zich hard te blijven maken voor het correctieve referendum. 5 Beide 
conclusies sluiten elkaar niet noodzakelijkerwijs uit, maar een een-
sluidende conclusie of politieke agenda ten aanzien van democratische 
vernieuwing lijkt tot op heden moeilijk te realiseren geweest. 

Wel leveren de congressen een cru beeld op van D66’ers die vooral elkaar 
bezighouden over de aard en kaders van referenda, terwijl buiten de 
congresmuren een meerderheid van de Nederlanders het instrument het 
liefste gestalte zien krijgen in wetgeving waar het met medewerking van 
regeringspartij D66 zonder geloofwaardig alternatief aan is onttrokken. 
Instrumenten die recht doen aan de waarde van democratie voor ieder 
individu kunnen natuurlijk best hun oorsprong vinden op een partij-
congres, maar moeten per definitie verder strekken dan partijbelangen 
alleen en ook niet onbelangrijk: ze moeten op een parlementaire meer-
derheid kunnen rekenen. Dat laatste weet D66 als geen ander, gegeven 
de vele gesneuvelde parlementaire initiatieven zoals bijvoorbeeld die 
voor het referendum en de gekozen burgemeester tijdens de ‘Nacht van 
Wiegel’ (1999) en de ‘Nacht van Van Thijn’ (2005). 

2 | https://nos.nl/artikel/ 
2217421-debat-afschaffen 
-referendum-zwarte-dag 
-voor-de-democratie.html 
 
3 | Volkskrant, 30 mei,  
“Geef de kiezer het recht  
op amendement”.  
 
4 | https://vanmierlostichting 
.d66.nl/projecten/projecten 
-gedachtegoed/democrati 
sche-vernieuwing 
NRC, 20 juni: “D66 zoekt 
naar nieuwe kroonjuwelen”.  
 
5 | Trouw, 3 maart, “D66 wil 
alsnog een correctief refe-
rendum, maar heeft geen 
concreet plan”. 
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Intussen is ook de Staatscommissie parlementair stelsel met een ‘Tus-
senstand’ gekomen. 6 De ‘Commissie-Remkes’ biedt hiermee een brede 
analyse op het huidige democratische bestel en de “mogelijke verbe-
teringen” zijn soms vernieuwend, deels betreffen het voorstellen die 
eerder zijn geopperd of zelfs al eens in het parlement zijn gesneuveld. 7 

De analyse is grondig en kundig, maar adviseurs van dezelfde commis-
sie waarschuwen gelijk: “U weet hoe dat gaat met staatscommissies. De 
regering haalt eerst eens de helft van de voorstellen af en de Kamer haalt 
daar weer veel van af”. 8  

De geschetste praktijk is illustratief voor het niet slagen van democrati-
sche vernieuwingsvoorstellen gedurende de afgelopen decennia, veelal 
door toedoen van bescherming van gevestigde partijbelangen op de 
korte termijn, met name van de zijde van de traditionele machtspartijen 
Cda, pvda en vvd. Het ontbreken van parlementaire meerderheden voor 
versterking van de democratie leidde tot een frustrerende ‘democrati-
sche paradox’. 9 D66 liep, met name tijdens de Paarse kabinetten, openlijk 
voorop met democratische idealen en na het ‘rampjaar’ 2006 profileerde 
de partij zich weliswaar meer als sociaal-liberaal dan als radicaal-demo-
cratisch (democratische vernieuwing stond ogenschijnlijk ‘in de ijskast’), 
maar op de achtergrond werd met enig succes geprobeerd voorstellen in 
wetgeving te verankeren. 10

Van Mierlo’s waarschuwing destijds (2005) is van bijna profetische waar-
de gebleken: D66 heeft de laatste jaren – in ieder geval ogenschijnlijk – 
traditionele Kroonjuwelen (tijdelijk) opgeborgen en vervalsingen zijn in 
overdrachtelijke zin recent waar te nemen. In berichtgeving wordt over 
beide de discussie echter ten onrechte verengd tot het referendum op ba-
sis van ervaringen met het Wiv-referendum en het referendum over het 
associatieverdrag tussen de eu en Oekraïne. Toch is het de moeite waard 
hierover enkele misverstanden weg te nemen.

In de eerste plaats is het referendum niet een van de drie oorspronkelijke 
Kroonjuwelen en heeft het instrument eerder al gevoelig gelegen binnen 
D66. 11 Dat is op zichzelf niet erg belanghebbend, maar relativeert wel 
de herhaaldelijk geuite frase “dat Van Mierlo zich om zou keren in zijn 
graf”. Temeer het aangedragen alternatief een notoire vervalsing blijkt 
te zijn van een waarachtig referendum, in Van Mierlo’s eigen woorden 
een “carnavalsreferendum”. 12 Zo was het Oekraïne-referendum een 
aaneenschakeling van misverstanden en feitelijke onjuistheden middels 
beïnvloede berichtgeving over aard (raadgevend in plaats van correctief), 
gevolgen (Oekraïne zou lid van de eu worden), betekenis (van een “ja” of 
een “nee”) en context (de invloed van andere eu-lidstaten). Het kraken 
van kritische noten over dit referendum door D66 snijdt in mijn ogen 
hout en heeft niets te maken met angst voor de kiezer of voor populisme. 
Afschaffing zonder alternatief is overigens net zo min een oplossing, 
juist niet als anderen vervalste Kroonjuwelen ten tonele brengen. 

6 | https://www.staatscom 
missieparlementairstelsel.nl/
actueel/nieuws/2018/06/21/
tussenstand-staatscommis 
sie-mogelijke-oplossingen

-om-democratie-rechtsstaat 
-en-parlement-te-versterken 
Volkskrant, 22 juni: “Remkes: 
referendum moet blijven en 
bindend worden”.  
 
7 | Vernieuwend: early voting, 
betere inhoudelijke onder-
steuning van het parlement en 
regels voor digitale campag-
nevoering. Veelal verouderd: 
verandering kiesstelsel (met 
overwegingen voor zowel 
een regionale als persoonlijke 
component), een door loting 
samengesteld burgerforum 
(Iers model), het correctief 
bindend referendum, consti-
tutionele toetsing, terugzend-
recht door de Eerste Kamer in 
enige vorm en weliswaar geen 
direct gekozen minister-presi-
dent, maar een direct gekozen 
informateur. 
 
8 | Trouw, 21 juni: “Kamer 
dreigt machteloos te worden”.  
 
9 | Democratische vernieu-
wingsvoorstellen slagen niet 
door gebrek aan een noodzake-
lijke democratische meerder-
heid in het parlement. 
 
10 | Dat gold voor de Wet Raad-
plegend Referendum Europese 
Grondwet (Van der Ham) en 
de gekozen burgemeester 
(Schouw, nu: Jetten). 
 
11 | Van Mierlo zelf stemde in 
1974 nog tegen het refe-
rendum: http://politiek.tpo.
nl/2016/04/10/referendum 
-is-geen-kroonjuweel-d66/. 
 
12 | Zie voetnoot 10. 

Jan van der Voet ·Voorkom de uitverkoop van sleetse Kroonjuwelen
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In die zin is de boodschap van Van Mierlo over democratische Kroon-
juwelen veelzeggend: door ze af te stoffen doorstaan ze de proeve van 
parlementaire meerderheden niet, door ze af te danken verlies je ge-
loofwaardigheid als ware democraat en vervolgens worden vervalsingen 
opgevoerd als ‘echt’. Mijns inziens is de werkelijke oplossing in dezelfde 
woorden te lezen: houd niet vast aan het democratische instrumentari-
um dat een halve eeuw geleden is bedacht, maar heb het lef om dezelfde 
fundamentele discussie en gedachtevorming tot stand te brengen over 
de staat van de Nederlandse democratie van vandaag die toen aan de 
Kroonjuwelen ten grondslag lag. Naar mijn idee moet een hedendaags 
instrumentarium in ieder geval voldoen aan de inspraakbehoefte van 
de kiezer, brede instemming van het parlement en moet het bovendien 
recht doen aan de tegenwoordige verhouding tussen kiezer en gekozene.
Hoe beperkt ook, wat het referendum ons heeft geleerd is dat kiezers 
gedesillusioneerd achterblijven met hun beperkte invloed en dat politici 
worstelen met onwelgevallige uitkomsten. Het vroegtijdig betrekken 
van kiezers kan echter zorgen voor daadwerkelijke betrokkenheid bij 
doorgaans complexe inhoud en afwegingen bij beleidsvorming en voor 
invloed op een stukje van het eindresultaat in plaats van het simpelweg 
“ja” of “nee” zeggen op iets dat al een fait accompli van een beleidsproces 
is. Bij dergelijke consultatie zijn opnieuw randvoorwaarden cruciaal: 
een representatieve steekproef (bijv. door loting), transparantie over 
het proces, duiding van de politieke context en uitleg over het feit dat 
beïnvloeding niet hetzelfde is als je zin krijgen. Als aan die voorwaarden 
wordt voldaan, kan het ook iets opleveren: lerend vermogen met ver-
antwoordelijk democratisch burgerschap waarbij de consequenties van 
beleidskeuzes op voorhand worden overdacht door (groepen) individue-
le kiezers en niet achteraf als een onaangename verrassing komen. 

Veel van de democratische initiatieven op lokaal niveau 13 maken al 
dankbaar gebruik van vroegtijdige consultatie. Affiniteit en engagement 
van kiezers bij dergelijke consultatie neemt naar mijn idee ook toe als 
onderwerpen letterlijk (stads-, dorps- of wijkniveau) of gevoelsmatig 
(ethische kwesties, waarden) nabij zijn. Daarnaast is in de ‘Tussenstand’ 
te lezen dat democratische instrumenten de bestaande goed functione-
rende representatieve democratie vooral moeten “versterken” en dat ze 
“toekomstbestendig” moeten zijn. Bij het gestalte geven van een nieuw 
instrumentarium is het voor parlementaire instemming wijs om de ver-
tegenwoordigende democratie aan te vullen en niet te vervangen. 

Tot slot moet bij de vormgeving van democratische idealen rekening 
worden gehouden met de huidige maatschappelijke en technologische 
stand: de kiezer is beter geïnformeerd, weet de weg naar de politiek via 
(sociale) media snel te vinden en het contact neemt digitale vormen 
aan. Immers, in de geest van Van Mierlo’s initiële boodschap: de kern 
van democratische vernieuwing is het gegeven dat politieke- en machts-
structuren altijd gering en met vertraging reageren op maatschappelijke 
ontwikkelingen.

13 | Waaronder burgerbe-
groting, G1000-initiatieven, 
initiatieven met loting, 
burgerpanels, dorps- en 
wijkraden e.d.
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Ik blijf ervan overtuigd dat D66 voorop kan lopen met democratische 
idealen en zich de ontstane gemakzucht en gedachtearmoede aan moet 
trekken. Het gevolg is anders dat anderen – veelal politieke entre-
preneurs, opportunisten en populisten – er met vervalsingen van de 
kroonjuwelen vandoor gaan, waardoor het gedachtegoed van D66 in een 
verkeerd daglicht komt te staan. Bovendien kunnen, hoewel gangbaar bij 
kroonjuwelen, de democratische idealen van D66 niet testamentair aan 
partijprominenten of D66-leden worden toebedeeld. Democratie is geen 
speeltje van D66, de kracht van democratie is dat het eenieder aangaat; 
dat is de kernboodschap waarmee D66 zo lang voorop heeft gelopen. 
Hier openbaart zich eveneens de worsteling van een partij die onderdeel 
is geworden van het bestel waar ze in oorsprong tegen ageerde. 

Centraal stond toen de aanklacht dat deel- en partijbelangen en het 
politieke spel van gevestigde partijen prevaleerden boven het algemeen 
belang en boven de wezenlijke betekenis van democratie voor ieder indi-
vidu. Het wringt dan wanneer keuzes op een partijcongres over referen-
da worden aangewend om een keuze over ons aller democratisch bestel 
te onderbouwen. Het smoort de existentiële kiem van vrijzinnigheid en 
onbevangenheid, wars van dogma’s en gevestigde belangen, waarmee 
de partij in de jaren ’60 begon. Die boodschap klinkt door in de woorden 
van nog een geestelijk vader, die van Jan Terlouw op het Jubileumcon-
gres: “op één punt is D66 in mijn ogen altijd consequent en compromis-
loos: in het bewaken en uitbouwen van de democratie”. 14 Laten deze 
woorden de ware renaissance inluiden voor de Nederlandse democratie 
met D66 als vaandeldrager. 1

Jan van der Voet (27) 
studeerde politicologie 
in Leiden en was actief 
als bestuurslid van de 
Leidse afdeling van 
D66. Tegenwoordig is 
hij lobbyadviseur in 
Den Haag. 

14 | Jubileumcongres D66, 
RAI, 30 oktober, speech Jan 
Terlouw. 
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We willen een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om 
eigen beslissingen te nemen en zich te ontwikkelen. Wat bedoelen we 
met ruimte? Hoe bevorderen we die? Wat is onze maatstaf? Doen we 
genoeg? Letten we op de juiste dingen? Het antwoord op de twee laatste 
vragen is wat mij betreft een hartgrondig nee. Ik licht dat graag toe aan de 
hand van een voorbeeld dicht bij mijn huis: vrouwen in de economische 
wetenschap. 

Anno 2018 studeren in Nederland twee keer zoveel jongens als meisjes 
economie en is tien procent van de economiehoogleraren vrouw. Met 
dat laatste scoort de economische wetenschap slechter dan alle andere 
disciplines. Vinden vrouwen economie niet interessant, willen ze geen 
wetenschappelijke carrière, of krijgen ze te weinig ruimte?

Een paar feiten. In de jaren 2016–2018 komen in de vwo examenopgaven 
economie 26 mannen voor: elf economen, vier directeuren, twee mana-
gers, twee onderzoekers, een centrale-bankpresident, een minister van 
verkeer, een journalist, een eierboer, een belegger en zijn vriend, en een 
werknemer met een jaarinkomen van 50.000 euro. Daartegenover staan 
zes vrouwen: een bijstandsgerechtigde, haar vriendin, een lerares econo-
mie, een journaliste, een woordvoerster van de Consumentenbond, en 
een vrouw met een negatief netto rendement op haar spaarrekening. 

Een examen is een momentopname, maar wel een die bedacht wordt 
door economieleraren. Het lijkt erop dat die een stereotiep man/vrouw-
beeld in hun hoofd hebben. Dat is niet onschuldig, want leraren met een 
gender bias gaan onbewust en onbedoeld anders met jongens dan met 
meisjes. Ze interpreteren de prestaties verschillend en geven adviezen in 
lijn met het stereotype patroon, met gevolgen voor loopbaankeus. Men-
sen gaan zich meer volgens hun stereotype gedragen als de omgeving dat 
activeert; vrouwen worden onzeker in masculiene domeinen. 

Wie bepalen het vwo-examenprogramma economie? Twee commissies 
hebben zich er de afgelopen decennia over gebogen. De eerste bestond 
uit zeven mannen en één vrouw, de tweede uit zes mannen en twee 
vrouwen. De mannen waren overwegend hoogleraren en gepromoveer-
den, de vrouwen alledrie doctorandussen. De eerste commissie had als 
externe adviseurs negen mannen (vooral hoogleraren economie) en één 
vrouw (geen econoom), de tweede had drie adviseurs, allen hoogleraar 
economie en man. In de commissie-adviezen komen vrouwen twee keer 
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aan bod: er wordt verklaard waarom het optimaal is dat vrouwen meer in 
het huishouden doen dan mannen (slechter arbeidsmarktperspectief), 
en het voorbeeld gegeven van een man die met zijn huishoudster trouwt 
om te illustreren waarom het bruto nationaal product geen perfecte 
maatstaf is. In de evaluatie examenprogramma economie vwo is een 
hoofdstuk over het examen opgenomen, maar daarin komt de verbeel-
ding van de seksen niet voor.

Dit is de economiewereld in het vwo, en het verbaast dan ook niet dat 
minder meisjes dan jongens (35 versus 65%) economie gaan studeren. 
Wat gebeurt er daarna? Meisjes presteren goed in de economiestudie. 
Er is geen sekseverschil gevonden in de hoogte van de cijfers, meisjes 
studeren sneller af, en veertig procent van de economiepromovenda is 
vrouw. Waarom gaat het na de promotie mis? Willen vrouwen niet beu-
len, zoals voormalig knaw voorzitter Hans Clevers beweert? Zijn vrou-
wen, om met voormalig Harvard president en econoom Larry Summers 
te spreken, meer in de wieg gelegd voor zorgen, en ontberen ze wiskund-
etalent, of krijgen ze minder de ruimte?

Economics Job Market Rumors is een online forum waar economiepro-
movendi anoniem informatie over hun arbeidsmarktervaringen en- kan-
sen uitwisselen. Welke tien woorden komen daar het meest voor in re-
latie tot vrouwen? In volgorde van belangrijkheid: hotter, hot, attractive, 
pregnant, gorgeous, beautiful, tits, lesbian, bang, horny. Voor mannen 
is dat homosexual, homo, philosopher, keen, motivated, feckers, slides, 
nordic, filling, textbook. En wie op Economics Job Market Rumors de 
zoekterm ‘gay’ intikt krijgt de volgende post te zien: “econ is too mas-
culin for poofs. They would prefer english (french lit no doubt). Or just 
living their dream and starting a hair salon.” 

Hoe zit het in Nederland met het vrouwbeeld onder economen? Onder-
zoek aan de Universiteit van Maastricht blijkt dat economiestudenten in 
werkgroepen gegeven door vrouwelijke docenten een lager cijfer geven 
aan het studiemateriaal en het nakijktempo, hoewel dat hetzelfde is als 
in de werkgroepen geleid door mannen. Het verschil is groter in vakken 
waarin wiskunde een rol speelt, en komt met name doordat mannelij-
ke studenten vrouwen lager beoordelen. Bij online onderwijs waarin 
studenten de docent niet te zien of te horen krijgen en docenten zich 
afwisselend voordoen als man of vrouw blijkt dat (vooral mannelijke) 
studenten dezelfde docent een betere evaluatie geven als ze denken dat 
het een man is. Een lage score kan als argument worden gebruikt tegen 
salarisverhoging en bevordering: “de beste moet het worden”. Een slech-
tere onderwijsevaluatie leidt er ook toe dat vrouwen meer tijd gaan ste-
ken in het onderwijs. Dat gaat ten koste van onderzoeksoutput, iets wat 
van wezenlijk belang is voor een carrière in de economische wetenschap. 

Willen  
vrouwen  

niet beulen, 
zoals voor- 

malig knaw 
voorzitter  

Hans Clevers 
beweert?
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Om de kwaliteit van wetenschappers goed te vergelijken zou het aantal 
publicaties moeten worden gewogen met de omvang van het dienst-
verband. Gebeurt dat niet, dan worden deeltijders onder- en voltijders 
overgewaardeerd. Dit is dan ook de realiteit. Nwo, dat veel geld verdeelt, 
vraagt niet naar omvang van het dienstverband van de subsidie aanvra-
ger, wel naar het aantal maanden “care or sick leave” of alleen “leave”, 
waarmee afwezigheid door het krijgen van kinderen hetzelfde wordt 
behandeld als ziekte en dus negatief uitpakt. 

Wat betekent dit alles voor D66, de partij die iedereen de ruimte wil  
geven, en sterk hecht aan goed onderwijs? In mijn ogen dat we actief 
moeten optreden tegen gender stereotypering en de effecten daarvan 
in het onderwijs en op de wetenschappelijke carrière van mannen en 
vrouwen. Tegengaan van impliciete discriminatie is niet alleen vereist 
gezien onze kernwaarden, maar bevordert ook de optimale benutting 
van menselijk kapitaal én een beloning naar prestatie. Laten we pleiten 
voor het screenen van eindexamens op gender stereotypering, voor een 
samenstelling van commissies die het stereotype beeld onderuithaalt  
in plaats van bevestigt, voor het corrigeren van onderwijsevaluaties  
voor gender bias, en het gender bias-proof maken van nwo-procedures. 
We kunnen ook een stap verder gaan. Iemands individuele gender bias  
is te meten, en zou onderdeel kunnen gaan uitmaken van werving,  
selectie en bevordering in de wetenschap, te beginnen bij promovendi. 
Hotter kunnen we het niet maken, wel objectiever. 1

Henriëtte Prast is sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66.   
Zij is daarnaast hoogleraar persoonlijke financiële planning  
aan de Universiteit van Tilburg en was eerder onder 
meer onderzoeker bij De Nederlandsche Bank en lid van  
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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De samensteller van de bundel, Daniël Boomsma, doet een 
sympathieke poging om sociaal-liberale denklijnen aan te reiken. Het 
is een interessante vraag of sociaal-liberalen, die soms jongleren met 
schijnbaar lastig verenigbare waarden zoals individuele keuzevrijheid en 
collectieve verantwoordelijkheid, wel coherent richting kunnen geven 
aan het medisch ethische debat. De bundel is verdeeld in drie thema’s: 
het eerste deel behandelt de stand van de medische techniek, het tweede 
de levenseindediscussie en het derde deel gaat in op zorgkosten. Ik geef 
een kritische reflectie op een paar opvattingen die in de bundel naar 
voren komen.

Medische techniek
Patiënten hebben vaak het gevoel dat ze de kans dat een nieuwe ontwik-
kelde medische technologie hen gezond maakt, niet kunnen laten lopen. 
Dit maakt dat medische techniek een sterk dwingend karakter heeft. Om-
dat iets kan, ervaren veel mensen dat het ook goed of slim is om datgene 
te doen. Er is, zoals dat wordt genoemd, sprake van een technologische 
imperatief. 1 Patiënten zijn geneigd om nieuwe maar weinig beproefde 
medicijnen toch te proberen: je weet het immers nooit.

De biotechnologische wetenschap zet enorme 
stappen, de roep om zelfbeschikking neemt toe en 
zorgkosten rijzen de pan uit. De medische ethiek 
moet zich inspannen om al deze ontwikkelingen 
bij te benen. Dat is de teneur van de essaybundel 
Over medische ethiek gesproken die de Hans van 
Mierlo Stichting in juni 2018 uitbracht.  
Door Niels Kok

Marginalia  
bij Boomsma’s  
medische ethiek

1 | Tj. Tijmstra, ‘Het impera-
tieve karakter van medische 
technologie en de betekenis 
van 'geanticipeerde beslis-
singsspijt’, in Nederlands 
Tijdschrift voor de Geneeskun-
de, 1987, vol. 131, nr. 26, pp. 
1128-1131.
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In 2012 is de zogeheten Crispr/Cas9-techniek ontwikkeld. Daarmee kun-
nen wetenschappers preciezer, eenvoudiger en goedkoper zeer gericht 
dna-sequenties in levende cellen wijzigen. Erfelijke ziektes kunnen 
bijvoorbeeld uit het dna geknipt. Als Crispr wordt gebruikt om wijzigin-
gen aan te brengen in de kiembaan, de groep cellen die uiteindelijk erfe-
lijk materiaal door geslachtelijke voortplanting door kan geven, dan zijn 
die onomkeerbaar. De techniek wordt wel een revolutie genoemd. Een 
vlugge zoektocht op Google leert dat wetenschappers inmiddels een gen 
in mieren hebben aangepast dat hen asociaal en non-reproductief maakt 
(terwijl mieren zich bij uitstek kenmerken door ‘eusocialiteit’: collecti-
vistische, coöperatieve broedzorg en specialistische reproductie) 2  

en van muggenvrouwtjes mannetjes kunnen maken. 3

De toepassing van Crispr/Cas9 voltrekt zich dus sneller dan het ethische 
debat. Wetenschapsfilosoof Hub Zwart vertelt in Over medische ethiek 
gesproken het verhaal van Jennifer Anne Doudna, één van de pioniers van 
de techniek. Doudna zag spoedig dat Crispr/Cas9 zijn eigen leven ging 
leiden: toen haar onderzoeksteam in 2015 nog in dubio zat over toepas-
sing van de techniek op de kiembaan, hadden Chinese wetenschappers 
de eerste stap daartoe al gezet. Zwart suggereert aan de hand van Doud-
na’s biografie dat wetenschappers nauwelijks nog vat hebben op hun 
uitvindingen, dat techniek zelf een actor wordt met een eigen dynamiek. 
Wetenschappers verliezen agency. Zwart: ‘in de huidige, mondiale, hyper-
snelle wereld zijn wetenschappers hun zeggenschap over de gebeurtenis-
sen die zij initiëren spoedig alweer kwijt. Agency is van korte duur’. 4

2 | W. Trible et al., ‘orco 
Mutagenesis Causes Loss 
of Antennal Lobe Glomeruli 
and Impaired Social Behav-
ior in Ants’, in Cell, 2017, vol. 
170, nr. 4, pp. 727-735. 
 
3 | Het maatschappelijk  
nut daarvan is dat mug-
genvrouwtjes ziektes over-
dragen en mannetjes niet. 
Zie: Z.N. Adelman, Z. Tu, 
‘Control of Mosquito-Borne 
Infectious Diseases: Sex and 
Gene Drive’, in Trends in 
Parasitology, 2016, vol. 32,  
nr. 3, pp. 219-229. 
 
4 | H. Zwart, ‘Technologische 
macht en bezinningsmacht’, 
in Boomsma, D. (red) Over 
medische ethiek gesproken: 
bespiegelingen op leven, le-
venseinde en zorg, Den Haag, 
2018 pp. 21-28.
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Technologie is niets meer dan een uitgewerkt idee. En ideeën, zo schreef 
de klassiek liberaal Friedrich Hayek eens, maken geen beslissingen; ze 
bedienen niet de knoppen in een panelroom. Ideeën kunnen wel oorza-
ken zijn van sociale fenomenen, maar het zijn niet handelende actoren. 5  

Doudna verloor geen agency aan de door haar ontwikkelde techniek, 
maar aan de Chinese wetenschappers die er mee aan de haal gingen. Er 
is dan ook feitelijk geen technologische imperatief. Gebruikers en we-
tenschappers ervaren die alleen. Het spookbeeld dat technologie zich hy-
persnel ontwikkelt en ons machteloos maakt, vraagt dan ook om enige 
ontnuchtering. Vergelijk Doudna’s verhaal bijvoorbeeld eens met dat van 
de telescoop, een Zeeuwse uitvinding uit 1609. In datzelfde jaar kreeg 
Galileo Galilei – in Venetië – wind van de uitvinding en ontwierp hij zijn 
eigen telescoop. In 1611 perfectioneerde de Duitser Johannes Kepler het 
Galileaanse ontwerp. 

De toepassing en verbetering van de telescoop ging dus ‘hypersnel’. 
Bovendien had ook de telescoop ethische consequenties. Galilei zag in 
1610 door zijn telescoop dat Venus soms aan de linkerkant, soms aan de 
rechterkant belicht werd. Dat was een eerste bevestiging van Copernicus’ 
heliocentrische theorie uit 1543. Dankzij de telescoop bekeerden een 
hoop niet-astronomen zich – met alle levensbeschouwelijke gevolgen 
van dien – tot de Copernicaanse wetenschap. 6 Galilei werd daarom op 
het matje geroepen bij de ethische commissie van zijn tijd: de katholieke 
kerk.

De ontwikkeling van Crispr/Cas9 is in veel opzichten niet anders dan 
die van de telescoop. De techniek kan ten eerste alleen maar sprongen 
maken als mensen – wetenschappers – nieuwe toepassingen bedenken. 
Ten tweede krijgen wetenschappers uit verschillende landen wind van 
de techniek en innoveren die. Ten derde roept Crispr/Cas9 ethische vra-
gen op die tot vergaande veranderingen in ons gods-, wereld- of mens-
beeld kunnen leiden.

We kunnen uiteraard een discussie voeren over de vraag of de gevolgen 
van Crispr/Cas9 op ethische gronden problematischer zijn dan die van 
de telescoop. Waar het hier vooral om gaat, is dat we niet moeten doen 
alsof technologie met ons aan de haal gaat en druk op ons uitoefent, 
waardoor niet wij verantwoordelijk zijn voor de gevolgen, maar de tech-
nologie dat is. Als dat zo is, dan heeft een discussie namelijk geen zin. 
Als we wel van verantwoordelijkheid van gebruikers en vooral van beden-
kers uitgaan, kunnen we discussiëren over wat die verantwoordelijkheid 
dan vereist en betekent. 

Levenseinde
Het tweede deel van Over medische ethiek gesproken stelt, in het kader 
van de voltooid leven-discussie, de vraag: van wie is ons leven? Nu is 
die vraag, als zodanig, behoorlijk sturend. Het antwoord is meteen 
een grondstandpunt; maar zo’n standpunt heeft niet altijd eenduidige 
ethische consequenties. Wie kerkelijk is zal sneller stellen dat ons leven 
van God is, maar dat betekent niet meteen dat je niet mag kiezen wat je 

5 | F.A. Hayek, ‘Scientism 
and the Study of Society, 
part I’, in Economica, 1942, 
vol. 9, nr. 35, pp. 267-291. 
 
6 | T.S. Kuhn, The Structure 
of Scientific Revolutions, 
Chicago, 1996.
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met dat leven doet. Wie seculier is, zal sneller constateren dat het leven 
van hemzelf is. Maar ook seculieren kunnen tegen euthanasie of hulp 
bij zelfdoding zijn. Er zijn humanistische en liberale argumenten tegen 
euthanasie en hulp bij zelfdoding. 7

Los van de vertroebeling die in gang is gezet door het begrip ‘voltooid 
leven’ in het euthanasiedebat, zijn er enkele kanttekeningen die ik wil 
plaatsen bij dit deel van de bundel. Willeke Stadtman, die als arts werk-
zaam is bij de levenseindekliniek, stelt dat de overheid niets te maken 
zou moeten hebben met het levenseinde van mensen. Waarom zou de 
overheid hier dus wetgeving entameren? 8 Dat is, vanuit een liberale 
voorkeur voor een terughoudende wetgever, een terechte vraag. Tegelij-
kertijd vergeten we vaak dat er sinds 1886 al wetgeving is over dit thema: 
toen werd het wetboek van strafrecht ingevoerd dat euthanasie en hulp 
bij zelfdoding verbiedt. De vraag in de huidige discussie is daarmee niet 
zozeer of er wetgeving moet bijkomen, maar of en hoe huidige wetgeving 
veranderd moet worden. Het is dan ook wel terecht om je af te vragen 
of er een wet moet bijkomen. Een ‘voltooid leven’-wet naast de huidige 
euthanasiewetgeving is allicht een futiliteit. Zeker bij een leeftijdsgrens 
van 75 jaar: wie 75 jaar wordt, kan ineens aanspraak maken op twee wet-
ten om uit het leven te stappen.

De vvd, bij monde van Arno Rutte, vindt zo’n grens ongepast, 9 maar 
Boomsma stelt dat het een ethisch uitgangspunt is dat ‘lijden aan het 
leven meer samenhangt met de latere fase van het leven als er al veel 
achter de rug is’. 10 Allereerst denk ik dat hij hier ‘voltooiing’ en ‘lijden’ 
met elkaar verwart. Het gevoel van voltooidheid hangt intuïtief meer sa-
men met de latere fase van het leven. Maar in principe kan ieder mens in 
elke fase lijden aan het leven. Oudere mensen hoeven helemaal niet meer 
te lijden aan het leven dan jongere mensen.

Boomsma’s verwarring ontstaat door de ongemakkelijkheid van het 
begrip ‘voltooid leven’. De Commissie Schnabel stelt, met ethicus Govert 
den Hartogh, dat vanuit dit begrip de wat eigenaardige veronderstelling 
uitgaat dat het leven op een gegeven moment ‘voltooid’ is, dat de klus ge-
klaard kan worden. 11 Zelfs als die veronderstelling juist is, is voltooiing 
van het leven niet zonder meer te associëren met de laatste levensfase. 
Iets voltooien heeft niet noodzakelijk te maken met de hoeveelheid tijd 
die je aan iets besteedt. Je kan bijvoorbeeld een studie in vier jaar vol-
tooien – je kan er ook acht jaar over doen. Als je je leven al kan ‘voltooi-
en’, dan lijkt het, vanuit die gedachte, niet evident dat mensen daar een 
bepaalde leeftijd voor moeten bereiken.

Zorgkosten
In zijn laatste tussenbeschouwing gaat Boomsma in op de vraag wat zorg 
mag kosten, wat de samenleving aan publieke middelen wil uitgeven aan 
zorg. Betaalbaarheid is ‘de mate waarin een acceptabel niveau van zorg 
[…] in stand kan worden gehouden, zonder dat de budgettaire effecten 
ons boven het hoofd stijgen’. 12 

7 | Zie bijvoorbeeld: K. Yuill, 
Assisted Suicide: the liberal, 
humanist case against legali-
zation, New York, 2013.  
 
8 | W. Stadtman, ‘Autono-
mie en zelfbeschikking zijn 
geen gratuite begrippen’, 
in Boomsma, D. (red) Over 
medische ethiek gesproken: 
bespiegelingen op leven, le-
venseinde en zorg, Den Haag, 
2018, pp. 73-86, p. 78. 
 
9 | P. Van Dool, T. Ketelaar, 
‘VVD wil geen leeftijdsgrens 
bij voltooid leven-wet’, NRC, 
26 oktober 2016. 
 
10 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 128. 
 
11 | P. Schnabel et al., 
Voltooid leven. Over hulp bij 
zelfdoding aan mensen die 
hun leven voltooid achten, 
Den Haag, 2016, p. 33. 
 
12 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 174.
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Het zorgstelsel moet naast betaalbaar ook duurzaam zijn. Volgende 
generaties hebben ook belang bij een betaalbaar zorgstelsel. ‘Op grond 
van hetzelfde uitgangspunt, streven we naar een duurzaam energiever-
bruik en het leefbaar houden van de planeet’, stelt Boomsma. Dat gezegd 
hebbende, introduceert hij een soort Polluter Pays Principle voor de zorg: 
wie vervuilt, betaalt. In het zorgstelsel krijgt dat de vorm van een grens 
voorafgaand aan het ontwikkelen van individuele zorgbehoeftes, name-
lijk als premiedifferentiatie. Premiedifferentiatie wil zeggen dat zorg-
verzekeraars de hoogte van hun premies mogen bijstellen op basis van 
iemands (on)gezonde leefstijl. Iemand die rookt en obees is betaalt meer 
en iemand die vier keer per week naar de sportschool gaat en voldoende 
groente en fruit eet, betaalt minder. 

De huidige Zorgverzekeringswet verbiedt differentiatie. ‘Een verruiming 
van die wet is dan ook op z’n plaats’, zegt Boomsma. 13 Hij volgt daarin de 
bijdrage van hoogleraar ethiek Martin van Hees aan de bundel, die stelt 
dat premiedifferentiatie vermijdt dat we achteraf een inwikkelde discus-
sie voeren over wie verantwoordelijk is voor de kosten. 14

Boomsma beredeneert het iets anders: individuen hebben keuzevrij-
heid, maar omdat zij verbonden zijn met andere individuen hebben hun 
keuzes invloed op de levens van anderen. We mogen individuen daarom 
aanspreken op hun gezamenlijk morele verantwoordelijk ten opzichte 
van elkaar. Wat in zijn redenering is verpakt, is dat gezamenlijke mo-
rele verantwoordelijkheid de individuele keuzevrijheid in feite inperkt 
door lasten te verbinden aan bepaalde keuzes: individuen mogen er in 
vrijheid voor kiezen om te roken, maar ze kunnen daar beter niet voor 
kiezen: want dan betaal je meer premie. 

Dit is een moreel perfectionisme dat we wel vaker zien bij D66: iedereen is 
vrij om het eigen leven in te richten, maar let op! Slechts één manier van 
leven is de beste manier. Om individuen de ‘beste keuzes’ te laten ma-
ken, lijkt de partij regelmatig af te drijven naar nudging of paternalisme 
om beslissingen te sturen. Een recent voorbeeld is Dijkstra’s donorwet. 
In zulke kwesties is duidelijk waar klassiek liberalisme en sociaal-libera-
lisme andere wegen inslaan.

De introductie van premiedifferentiatie kan bovendien intuïtief onethi-
sche gevolgen hebben. In 2015 stelde het Centraal Planbureau dat door 
preventie de zorgkosten op lange termijn kunnen stijgen: ‘In veel geval-
len nemen door preventie de individuele zorgkosten per saldo niet af, 
maar verschuiven zij naar een later moment in het leven. Het rivm laat 
zien dat wanneer roken en overgewicht in Nederland in één keer zouden 
worden uitgebannen, de aan leefstijl gerelateerde zorguitgaven welis-
waar zouden dalen, maar als gevolg van de stijgende levensverwachting 
de totale zorguitgaven op lange termijn juist zouden stijgen’. 15

Het Cpb-rapport zegt zoveel als dat het gevolg van preventie zal zijn dat 
mensen langer leven en dat de meeste zorgkosten worden gemaakt aan 
het einde van het leven (als men oud is). Hoe langer je leeft, hoe meer 

13 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 177. 
 
14 | M. Van Hees, ‘Liberale 
zorg’, in Boomsma, D. (red) 
Over medische ethiek gespro-
ken: bespiegelingen op leven, 
levenseinde en zorg. Hans van 
Mierlo Stichting, Den Haag, 
pp. 137-147, p. 144. 
 
15 | CPB, Zorgkeuzes in kaart, 
Den Haag, 2015: pp. 17-18.
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zorgkosten je maakt. Met premiedifferentiatie prikkel je zorgverzeke-
raars daarom juist om een hogere premie te vragen aan mensen met een 
gezonde leefstijl, omdat zij statistisch gezien langer leven en op de lange 
termijn meer zullen kosten. Als dit de feitelijke uitwerking van premie-
differentiatie is, dan kunnen we invoering daarvan nauwelijks ethisch 
noemen.

Conclusie
De bundel van de Hans van Mierlo Stichting is knap samengesteld  
– essayisten met hele verschillende ideeën en achtergronden schijnen 
hun licht op de medische ethiek. Boomsma rijgt alle essays fraai aan 
elkaar en laat zien waar overeenkomsten en waar verschillen liggen met 
andere ideologieën en denkrichtingen. Zo komt er een contour van een 
sociaal-liberale denklijn op papier.

Soms is die lijn nog wel een ietwat lege cirkel: in één van zijn tussen-
beschouwingen stelt Boomsma dat sociaal-liberalen bij medische 
ethische standpunten uitgaan van wat mensen onderling vaststellen, 
‘de normen die we, met respect voor minderheden, gezamenlijk aan-
vaardbaar vinden’. Die aanvaardbare normen zijn volgens Boomsma dan 
weer uitkomst van een debat waar ook sociaal-liberalen aan mee doen. 
Sociaal-liberalen abstraheren dus hun standpunten uit een debat waar 
ze zelf aan meedoen en die standpunten verdedigen ze, ‘juist omdat 
maatschappelijke en individuele opvattingen […] veranderd zijn’. 16 Deze 
denklijn duidt eerder op het anti-ideologische pragmatisme van D66 van 
vóór 1998 dan op uit principes afgeleid sociaal-liberalisme. Een indicatie 
dat er ook binnen D66 vooralsnog voldoende ruimte is voor verder debat 
over techniek, zelfbeschikking en kosten in de zorg. 1

Niels Kok is wetenschappelijk medewerker  
bij de Prof. mr. B.M. Teldersstichting en eind- 
redacteur van het tijdschrift Liberale Reflecties.

16 | Boomsma, Over medische 
ethiek gesproken, p. 129.
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Samen  
keuzes  
maken

De tijd dat sommige politieke bestuurders 
zich na de verkiezingen terugtrekken in 
een achterkamertje, een akkoord in elkaar 
knutselen en zich vervolgens vier jaar niet 
laten zien lijkt definitief voorbij. In talloze 
gemeenten doen politici hun best om  
samen met inwoners keuzes te maken. 

In Utrecht gaan raadsleden en wethouders  
met inwoners eten en Amsterdam orga-
niseert een road-show om bewoners te 
betrekken bij de uitwerking van het coali-
tieakkoord. Wat dat betreft was het kabinet 
Balkenende IV zijn tijd ver vooruit toen het 
na haar aantreden in februari 2007 onder 
veel hoongelach een 100 dagen tour door 
het land hield voor een ‘dialoog met de 
samenleving’. 

De klassieke inspraak – beste burger, zeg 
maar wat u er van vindt, dan kijken wij po-
litici wel of het in ons beleid past – is ver-
vangen door actieve participatie. Er is een 
veelheid aan varianten; van buurtbudget-
ten tot co-creatie en brainstormsessies. De 
overeenkomst tussen al deze vormen van 
participatie is dat ze een actieve inzet van 
tijd en kennis vragen van de deelnemers. 

En daar wringt de schoen. Niet heel erg, 
maar wel een beetje. Want niet iedereen 
heeft tijd en zin om actief mee te doen aan 
een serie avond- en weekendgesprekken 
om voor het parkje om de hoek een keuze 
te maken tussen een speeltuin, een hon-
denuitlaatplek of een visvijver. 

Mensen met weinig tijd (tweeverdieners 
met kinderen en soms een hond…) zijn  
ondervertegenwoordigd en mensen met 
meer tijd (gepensioneerden, werkzoeken- 
den) zijn oververtegenwoordigd. Dat roept 
de vraag op of de gemaakte keuze een goede 
weerspiegeling is van de voorkeuren van 
alle belanghebbenden, want die groep is 
diverser dan de groep deelnemers. 

Samen keuzes maken schept ook verwach-
tingen. Als je als bestuurder eenmaal hebt 
beloofd dat je de suggesties van inwoners 
gaat omzetten in beleid, dan heb je een 
probleem als blijkt dat die juridisch  
onhaalbaar, praktisch onuitvoerbaar of 
financieel onverantwoord zijn. Teleurstel-
ling en wantrouwen zijn het gevolg. 

Actieve participatie kan een bijdrage 
leveren aan het versterken van de band 
tussen kiezers en gekozenen. Nieuwe 
technologie kan de drempel verlagen en zo 
de groep deelnemers vergroten. Maar de 
ruggengraat is en blijft de representatieve 
democratie. De meeste voorstellen in het 
nieuwe D66 pamflet Democratie van Nu 
gaan gelukkig over het versterken daarvan, 
zoals de gekozen formateur en burgemees-
ter, hoorzittingen bij benoemingen en 
een ander kiesstelsel. Het klinkt minder 
spannend dan een interactieve roadshow 
maar het zijn goede ideeën om de meest 
laagdrempelige en gelijkwaardige vorm 
van participatie – onze representatieve 
democratie – van vers bloed te voorzien.

Udo Kock  
wethouder Financiën en Economie  
in Amsterdam
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