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Verschil in mensbeeld 

 

 

Mag een wethouder activiteiten van religieuze gemeenschappen subsidiëren? Mag de minister 

een Raad van Levensbeschouwing en Religies subsidiëren, als die geen belangen van 

religieuze gemeenschappen -- de moskeeën, de hindoe tempels, de kerken, de synagogen, 

meditatieruimten en hun werk in ziekenhuizen en gevangenissen -- behartigt, maar wil 

proberen om gesprek tussen groepen mensen te bevorderen, alleen al hun onderlinge 

bekendheid met elkaar? Of moet de minister religie privaat verklaren, en moeten burgers dus 

hun eigen inspanningen ter wille van het voorkomen van spanningen tussen groepen in de 

bevolking zelf bekostigen? Mag de minister religieuze organisaties wel geld geven? En moet 

hij het dan aan alle organisaties die zich aandienen geven of alleen aan groepen die proberen 

de samenhang in de maatschappij te vergroten en 'goede' 'waarden en normen' overdragen? 

 Maar wat zijn goede waarden en normen? Elke voorstel daarvoor is altijd iemands 

voorstel. Het komt altijd van een bepaalde kant, uit een of meer tradities. Daarom is het maar 

de vraag of de overheid kan besluiten wat goede waarden en normen zijn. De overheid kan 

niet veel meer doen dan ze toetsen aan de bestaande wetgeving. Binnen de democratie zal 

men van gelijkheid van mensen voor de wet uitgaan en mensen vrijheid moeten gunnen. Maar 

wat te doen als de vrijheid van de één strijdig is met het geloof van de ander? Wat weegt het 

zwaarst? Toch is de politiek van moreel besef in de bevolking afhankelijk. Men kan niet 

achter elke burger een politieagent zetten. Als er minder geld is, zegt men al gauw dat de 

sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Maar willen die mensen wel solidair 

zijn, want waarom zou dat moeten en hoe gaat dat dan? Kortom, de sfeer in een land wordt 

door levensbeschouwelijke waarden en 'onwaarden' bepaald, maar de overheid vindt het 

moeilijk om de juiste relaties met religieuze gemeenschappen te onderhouden. De scheiding 

'kerk-staat' houdt, zogezien, dan in dat er geen relaties tussen het stadhuis en de moskee of 

kerk bestaan. Het is echter de vraag of dat nodig is, want de scheiding kerk/staat wil alleen 

garanderen dat de kerkenraden en bisschoppen niet over de staat heersen, en de burgemeesters 

niet over de moskee of zendo. 

 Als we erkennen dat de samenleving van waarden afhankelijk is en dat religieuze 

gemeenschappen een grote rol spelen bij de overdracht en van waarden en normen en bij de 

internalisatie ervan, dan ligt het voor de hand dat de overheid relaties met 

levensbeschouwelijke groeperingen onderhoudt. In het geval van de besproken brede school 

zijn dat relaties tussen een openbare school, de moskee en het gemeentebestuur. De dilemma's 

rond de brede school zijn breed in de samenleving aanwezig. 

 In deze jaren staan we voor de opgaaf om de plaats van levensbeschouwing en religie 

in ons publiek bestel opnieuw te bepalen. Dat is een urgente opgave. Ik vind dat de overheid 

initiatieven van religieuze organisaties om de samenleving te helpen opbouwen kan 

ondersteunen. 
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 Deze bijdrage gaat over het waarden- en normenprobleem: 1) over de achtergrond en 2) 

over de aard ervan en 3) over 'oplossingen' die worden aangedragen; ik eindig met een 

voorstel voor een onderwijsprogramma dat levensbeschouwelijke pluraliteit serieus neemt. 

 

 

1 HET WAARDEN- EN NORMENPROBLEEM 

 

Er is een waarden- en normenprobleem, zo vaak wordt gesteld, en de school moet dat 

oplossen. De leerkrachten kunnen de kinderen sociaal gedrag, nieuwsgierigheid, respect voor 

elkaar en nogal wat ander moois bijbrengen. En dat tussen half negen en drie uur 's middags, 

vier en halve dag in de week. De pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen moeten de 

studenten hiertoe uitrusten; docenten doen vaak veel, al kan de school niet goedmaken wat 

thuis en in de buurt niet deugt. Het onderwijssysteem voor pubers is niet eens op integratie 

maar op individuele ontwikkeling gericht. Ouders en leerkrachten maken deel uit van een 

samenleving die sterk op economische groei is gericht. Mensen leren dus niet met een boekje 

in de zon te zitten of in de rimpeling van het water uren van de natuur te genieten maar erop 

uit te gaan, jaarlijks liefst een paar keer naar warme (en volle) stranden, veel te consumeren 

en zo het geld te doen rollen. Een dergelijk idee van de samenleving gaat uiteraard gepaard 

met een mensbeeld: ondernemend, niet teveel stil zitten (behalve voor de televisie), gewend 

aan vermaak en afwisseling, en in belangrijke mate gericht op tevredenheid met materiële 

dingen.  

 Dit mensbeeld is niet algemeen-menselijk. In vroeger tijden had men momento mori's, 

kleine voorwerpen die herinnerden aan de dood en het naderende Oordeel, een hangertje, 

bijvoorbeeld, met twee sierlijke botjes als kettinkje, of een sierbord met een wenende weduwe 

bij een kist of zelfs een gewoon bord voor de maaltijd met een doodskop erop: als ons bord 

leeg is, weten we weer waar het heen gaat. Zulke waarschuwingen voor de broosheid van het 

leven zijn voor ons ondenkbaar, want zijn ze niet naargeestig, bekrompen en voorbarig, omdat 

er zoveel te genieten valt? Dat kan dan het oordeel van welvarende Westerse burgers zijn, in 

andere delen van de wereld heeft een ander beeld van het leven. In landen als India en Nepal 

is de dood veel dichterbij en het lijden van veel mensen is er weinig gepolijst. Sadhu's trekken 

vrijwel naakt zonder bezit bedelend rond; zij hebben alle rijkdommen en verlokkingen van de 

wereld afgezworen en proberen zich er innerlijk van los te maken om het uiteindelijke geluk, 

voorbij de moksha, de bevrijding uit deze gebroken wereld, te bereiken. Op deze aarde gaan 

mensen van het ene naar het andere leven voort. We boeten uit, zeggen (bepaalde Mahayana) 

boeddhisten, wat we misdaan hebben; door goed te doen en niet gehecht te zijn kunnen we 

van leven tot leven een stapje verder komen totdat ons leven niet meer om onszelf draait en 

we gewoon zien wat het leven ons brengt en doen wat onze hand vindt om te doen. Voor wie 

in reïncarnatie gelooft, ziet de wereld er anders uit. 

 Onze cultuur is in korte tijd pluraal geworden en 'global' in deze zin dat mensen van 

overal vandaan in de grote steden door elkaar wonen. Bijna de helft van de bevolking van de 

grote steden komt van elders, althans als men ook met de herkomst van de ouders rekent. 

Moslims uit de bergstreken van Turkije en Marokko zijn terecht gekomen in een 
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individualistische, tamelijk hedonistische cultuur zonder veel sociale controle. Moslims 

rekenen ermee dat ze na de dood worden beoordeeld. Na de dood is er niet automatisch het 

Paradijs maar het Oordeel, en misschien het Paradijs. Gelovige moslims zien het leven dus 

anders dan iemand die denkt maar één keer te leven zonder later verantwoording te moeten 

afleggen. 

 Ik heb iets breder uitgehaald over de verschillende leefwerelden van mensen omdat we 

veel te gemakkelijk van een homogeen beeld van de cultuur uitgaan. Dat geldt ook van 'de' 

Nederlandse cultuur. Zoals Droogers in zijn bijdrage in deze bundel helder laat zien is dat een 

drogbeeld. Een aantal beelden van onze samenleving berusten niet op waarheid. Autochtone 

Nederlanders hebben bijvoorbeeld niet allemaal dezelfde waarden. 'Nederlandse waarden' zijn 

dus geen algemeengoed. De discussie over waarden en normen heeft iets schizofreens: 

mensen beweren van alles over gedeelde waarden en normen, maar intussen staat de krant vol 

met malversaties in de bouwwereld, speculerende provincie-ambtenaren en berekenende 

directies van hogescholen. Dan hebben we het nog niet over de onderwereld die in de horeca 

inmiddels behoorlijk boven de grond schijnt uit te komen. Dagelijks hoort men van misdaad, 

maar men blijft spreken over gedeelde waarden en normen en zelfs over een algemeen 

menselijke moraal. Die gedeelde, algemeen menselijke moraal bestaat gewoon niet. Die 

bestaat alleen in boeken en in voorstellen; ik ga daar dadelijk verder op in. 

 Eerst moet er nog een ander struikelblok in de discussie over waardeverval worden 

opgeruimd. Men redt de algemeen-gedeelde moraal dan door criminaliteit te verklaren vanuit 

het ontsporen van jongeren door een opeenstapeling van achterstanden. In achterbuurten 

ontsporen jongeren vlugger. Dit is stellig waar. Slechte en te kleine woningen voor grotere 

gezinnen; weinig ander vertier dan op straat; te weinig geld voor hockey, tennis en klarinet; in 

een oud busje 4000 kilometer ver met de familie op vakantie; slecht Nederlands leren 

spreken; een moeder die niet aan de Nederlandse cultuur participeert en een vader die na jaren 

van onderkomens met stapelbedden en sjouwwerk met een slechte rug van een uitkering leeft 

en ook nauwelijks aan de Nederlandse cultuur participeert--dit alles vraagt om jongeren--

vooral jongens--die 'tussen' twee culturen leven en hun weg niet zelf kunnen vinden. Dubbele 

achterstanden verklaren zo de criminaliteit.1 Maar er is meer. De rolverdeling tussen mannen 

en vrouwen is een cultureel gegeven. Dat men minder deelneemt aan de Nederlandse cultuur, 

velen via schotelantennes meestal naar een Turkse of Marokkaanse zender kijken, is niet een 

kwestie van achterstand maar van de cultuur waardoor men is gevormd. De soort misdaad--

handel in verdovende middelen, inbraak bij rijken, diefstal van tasjes van oude dames die op 

straat worden omgeduwd, afpersing met behulp van messen--is niet alleen door achterstand 

bepaald maar ook door cultuur en mensbeeld. Men kan niet alle criminaliteit van mensen met 

een andere dan Nederlandse achtergrond uit achterstandssituaties verklaren. Ook cultuur 

                                                 
1 Zie Josine Junger-Tas, 'Etnische minderheden, maatschappelijke integratie en criminaliteit', 
in: Jan Lucassen en Arie de Ruijter, Nederland multicultureel en pluriform? Een aantal 
conceptuele studies, Amsterdam, Aksant, 2002, 273. 
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speelt een rol.2 Het gaat niet alleen om internalisatie van waarden en normen maar ook om 

welke waarden. Waarden en normen zijn geen natuurprodukt maar cultuur; culturen doen zich 

in veelvoud voor, zijn in zichzelf pluraal en kennen een sterke onderlinge wisselwerking. Er 

bestaan aanzienlijke verschillen in waarden tussen verschillende groepen in ons land. De 

verschillen tussen Westerse en niet-Westerse culturen worden in ons land weerspiegeld, maar 

we moeten daarbij niet vergeten dat ook de autochtone Nederlandse cultuur gevarieerd is: ze 

omvat niet alleen de kapitaalkrachtige socialisten en liberalen in de Amsterdamse 

grachtengordel en de liberale burgers in de voorsteden, maar ook zwaar-gereformeerden, 

behoudend katholieken, en, aan de andere kant, een bepaald percentage mensen die zich 

weinig aan anderen gelegen laat liggen of zich bezighoudt met handel in drugs, 'vluchtelingen' 

en vrouwen. De samenleving is pluraal geworden. In een open stedelijke samenleving als de 

onze is deze ontwikkeling onomkeerbaar, zolang de welvaart en de internationale contacten 

op gelijke schaal blijven bestaan. 

 Hieruit vloeit voort dat de samenleving zich voortdurend zal moeten inspannen om het 

saamhorigheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel van mensen te ontwikkelen en te 

stimuleren. Mensen moeten waarden en idealen internaliseren. Als niemand zich aan de wet 

houdt, kan geen politiemacht de wetten meer afdwingen. Normen en waarden worden mensen 

bijgebracht; ze komen net zo min als babies met de ooievaar. 

 Achter de normen en waarden liggen mensbeelden, die zeggen wat een mens is, hoe het 

leven kan zijn en wanneer we tevreden over onszelf en elkaar mogen zijn en wanneer niet. 

Moraal is verweven met cultuur. Er zijn normen--gij zult niet doden--maar de cultuur zegt wat 

de uitzonderingen zijn. 'Gij zult niet stelen', maar een bisschop zegt dat hij wie niet te eten 

heeft en een brood steelt, niet zal veroordelen. Cultuur, moraal en levensbeschouwing vormen 

een mengsel. Zij bieden zienswijzen en handelingspatronen aan: repertoires (Droogers). Ze 

omvatten beelden van het leven, die langs allerlei kanalen worden verbreid: via films en 

televisie, vanuit levensbeschouwelijke tradities en in de 'gewone' contacten tussen mensen. 

Het meest invloedrijk zijn de dagelijkse contacten in de families, de buurt en het werk en 

daarnaast de beelden van het leven die men via de media opdoet—zo complex en veelzinnig 

als ze zijn. Maar het meest fundamenteel zijn de beelden van mens-zijn die daarin tot 

uitdrukking worden gebracht. Fundamenteel is steeds het mensbeeld: hoe men met elkaar 

omgaat, drukt uit hoe men de waarde van de mens ziet en wat men het doel van het leven 

acht. 

 

 

2 MENSBEELDEN EN LEVENSBESCHOUWINGEN 

 

De crisis van waarden en normen in onze open plurale samenleving bestaat er dus in dat 

mensen uiteenlopende beelden hebben van wat zij voor zichzelf en anderen van het leven 

verwachten.  

                                                 
2 Frank Bovenberg, 'Essay over de oorzaken van allochtone misdaad', in: Jan Lucassen en 
Arie de Ruijter (red.)., a.w., 241. 
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 De overheid is van waardenoverdracht afhankelijk, van de betrouwbaarheid van de 

politieagent, de inzet van leerkrachten, de integriteit van het openbaar bestuur en de 

menselijkheid en loyaliteit van de directies van de grote ondernemingen. Van waar krijgen 

mensen hun inspiratie? Van waar anders dan via de 'middelen' (media) vanuit 

levensbeschouwelijke tradities? Zoals al gezegd, zijn deze tradities complex en dynamisch. 

Zij lijken meer op delta’s met talloze stroompjes dan op brede rivieren; ze mengen allerlei 

repertoires. Men denke voor het christendom dus niet, bijvoorbeeld, aan wat de paus zegt, 

maar aan de katholieke cultuur of culturen en aan wat mensen op ale niveaus onder elkaar en 

samen aan waarden meedragen en doorgeven. 

 

Uiteindelijk zijn beelden van mens-zijn doorslaggevend. Wie in reïncarnatie gelooft, hoopt op 

een betere kans in een volgend leven. Een taxichauffeur in Kathmandu vertelde over het leven 

van zijn familie en bekende dat hij elke dag bad om in het Westen te reïncarneren. Wie leeft 

in een wereld van rangen en standen en kasteverschillen, die percipieert een kasteloze als 

iemand die zijn welstand door eigen schuld heeft verloren of ook als iemand die bezig is door 

een goed leven te leiden in volgende levens een betere status te bereiken. Wie als communist 

is groot gebracht, ziet overal de macht van het kapitaal en de samenzweringen van de rijken. 

Uitkeringen aan werklozen zijn, zo gezien, geen blijk van solidariteit maar zoethouders van 

de vermogende klasse. Wie daarentegen gelooft in de zegenende werking van de vrije handel, 

juicht toe dat de arbeid efficiënter wordt en zal menen dat de welvaart zich over de gehele 

wereld uitspreidt, doordat de fabrieken in dure landen sluiten en naar landen met lage 

loonkosten worden verplaatst, zodat mensen daar ook een fatsoenlijk bestaan kunnen 

opbouwen. Weer anderen geloven dat het leven een proeftraject is op grond waarvan 

beoordeeld wordt of men het eeuwig leven, het paradijs, kan betreden danwel gestraft wordt 

in de hel of voorgoed wordt vernietigd. 

 Deze beelden van goed-mens-zijn kennen verschillen en overeenkomsten. Er is vaak op 

gewezen dat vele culturen en religies de gouden regel kennen: wat gij niet wilt dat u 

geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het is een beperkte, negatieve, regel, maar wel een 

belangrijke omdat die ervan uitgaat dat men met de ogen van de ander kijkt. De meeste 

levensbeschouwelijke stromingen verwerpen doodslag, leugens, diefstal en dergelijke. Dat 

geldt echter niet van alle stromingen. In het verleden waren er religieuze culturen met 

mensenoffers. Nog steeds zijn er culturen waarin mensen worden verminkt. Zwarte magie is 

niet verdwenen. De veel nettere, sterk hedonistische en individualistische stroming cultuur 

heeft als gevaar dat mensen hun eigen paadje in de complexiteit van onze samenleving 

uithakken zonder zich al teveel om anderen te bekommeren. Kortom, waarden en normen zijn 

geen vanzelfsprekend bezit van mensen. Ze hangen samen met de levensbeschouwingen van 

mensen. Omdat levensbeschouwingen verschillen, speelt verschil van geloofsrichting een rol 

in het onderwijs. Omdat de overheid afhankelijk is van waardenoverdracht, is de overheid van 

levensbeschouwelijke tradities afhankelijk. Onderwijs--ook openbaar onderwijs--kan dus niet 

buiten levensbeschouwing. In die zin geldt dat alle onderwijs 'bijzonder' is: het berust op 

beelden van hoe mensen zijn en moeten leven. 
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3 PLURALITEIT EN GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN 

 

Voor de internalisering van waarden en normen komt dus bij de levensbeschouwingen 

terecht. Het probleem waarvoor de overheid staat is dat ze levensbeschouwelijk neutraal is en 

diverse richtingen gelijk moet berechtigen. De samenleving is dus van levensbeschouwelijke 

waarden afhankelijk, maar de overheid mag geen zedenmeester spelen. Klop heeft dat de 

cultuurpolitieke paradox genoemd.3 De vraag is daarom hoe de overheid met de diversiteit 

van stromingen en levensvisies omgaat. In dat grote kader staat de vraag naar de legitimiteit 

van de brede school. 

 Fundamenteel voor het liberale antwoord op deze vraag zijn twee stellingen. Ten eerste 

dat levensbeschouwing privé is. In het voorafgaande is uiteengezet waarom dat niet het geval 

is: iemands visie op het leven werkt overal in door; sommige levensbeschouwingen, zoals 

bijvoorbeeld de islamitische, de communistische en de liberale, hebben een sterk ontwikkelde 

visie op de inrichting van de samenleving.4 Ten tweede vooronderstelt het liberale standpunt 

dat de basis van de samenleving gemeenschappelijk is en dat mensen afgezien van hun private 

levensbeschouwing in voldoende mate gelijk zijn en in beginsel dezelfde moraal hebben. 

Immers, wie levensbeschouwingen privatiseert, vooronderstelt stilzwijgend dat het niet 

private voor ieder gelijk is--althans in grote mate gelijk. 

 De vraag is hoe men tot die bewering komt. Dat kan op twee manieren. 1) Men leidt 

deze conclusie af uit het eigen mensbeeld. 2) Men vindt deze stellingname in vergelijkend 

onderzoek en in dialoog tussen mensen uit diverse tradities. De eerste redenering is deductief, 

de tweede inductief. 

 

3.1 Universaliteit 

 

Over de achtergrond van de deductieve methode zal ik betrekkelijk kort zijn, maar hij 

verklaart wel de aantrekkingskracht ervan. Op de achtergrond staat niet een confuciaans, 

boeddhistisch of hindoe, maar een Westers mensbeeld: elk mens is waardig, in vrijheid met 

een geweten geboren, enzovoorts, zoals we het kennen uit de Verklaring van de Rechten van 

de Mens. De nadruk op dit 'universele mensbeeld' heeft twee bronnen, ten eerste het joodse 

geloof in de schepping van de mens naar het beeld en in de gelijkenis van God, en ten tweede 

het zoeken naar het algemeen menselijke in de tijd van de Europese 'godsdienstoorlogen': de 

oorlogen tussen katholieken en protestanten met aan de zuidoostelijke randen van Midden-

Europa de strijd met Turkse moslims. De gelijkheid van alle mensen kon men niet aan 'De 

Staat' van Plato ontlenen, maar was een gedachte die men in een cultuur die door bijbelse 

                                                 
3 Cees J. Klop, De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak en onwenselijkheid van 
overheidsinvloed op normen en waarden, Kampen, Kok, 1993. 

4 Zie de eerdere bundel in deze reeks, Religies in het publieke domein, (red.) H.M.Vroom en 
H.E.S.Woldring, Zoetermeer, Meinema, 20002. 
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ideeën was doordrenkt als algemeen geldig kon propageren. Mensen als Descartes en Spinoza 

zochten, zoals vele malen is beschreven, temidden van de strijdende vorsten, de inquisitie en 

de beeldenstormers, naar wat mensen gemeenschappelijk hebben: universele denkbeelden. 

Ook meende men dat men uit het gemeenschappelijke mens-zijn mocht concluderen tot een 

gezamenlijke en dus universele moraal. Uit het gedeelde mens-zijn in een bepaalde cultuur 

leidde men dus een universele moraliteit af. Dit is een deductieve werkwijze, die weliswaar 

voor de hand ligt maar anderzijds tot een petitio principii leidt. Het is onvermijdelijk dat wie 

een beeld van goed-mens-zijn heeft, aanneemt dat dit beeld in principe voor ieder mens geldt. 

Elk beeld van menselijkheid heeft een universele strekking; dat geldt niet alleen van Westerse 

maar ook van Oosterse en Afrikaanse mensbeelden. Men leidt zijn visie op andere culturen en 

stromingen uit zijn eigen visie af. Hoe anders? Wie dat niet erkent maar het eigen mensbeeld 

universeel verklaart vervalt dus in een petitio principii: men verklaart het eigen mensbeeld 

universeel. Wie aanneemt dat mensen vele levens leiden die door hun karma worden bepaald 

en dat iemands huidige leven zinvol is in dit veel ruimere verband, die krijgt een heel andere 

visie op voor- en tegenspoed, rijkdom en armoede. 

 Omdat de gedachte dat mensbeelden verschillen voor sommigen moeilijk te verteren is, 

licht ik dit pluralisme toe aan de verhouding van religies. Nogal wat mensen zeggen dat alle 

religies (en levensbeschouwingen) op hetzelfde neerkomen. Dit betekent dat men een kern 

van alle religies aanvaardt. Die noemen we X. Dit impliceert dat elke levensbeschouwing die 

kern heeft plus iets anders, bijvoorbeeld: 

 

- Joods:     X+ Verbond / Sinai en Torah  

- Christelijk:     X+ Christus' kruis en opstanding 

- Islamitisch:    X+ Koran en de profeet 

- Hindoe-Advaita:    X+ zelf = brahman 

- Hindoe-bhakti enz.:   X+ verering in tempels / rituelen 

- Boeddhistisch:    X+ leer van de leegte en niet-zelf 

- Religieus-humanistisch: X+ humanum, sterk agnostisch 

- Neo-Confuciaans     X+ samenlevingssysteem 

 

Uit dit schemaatje blijkt onmiddellijk al dat er twee vragen rijzen.  

 De eerste vraag is wat de status van het 'extra-geloof' is. Als geloof in X algemeen-

menselijk en dus universeel is, is vrijwel onvermijdelijk dat het 'extra-geloof' 

gecontextualiseerd wordt: het hangt van cultuur, tijdsgewricht en psychologische gesteldheid 

van de mens af welk extra geloof men aanhangt. Dit is de godsdienstwijsgerige variant van de 

privatisering van geloof. Er is een universele geloofskern X, en de rest is 'toevallig' in de zin 

van historisch, sociaal en psychologisch geconditioneerd. Het is vrijwel onvermijdelijk om dit 

extra geloof 'bijzaak' te noemen, want het is niet geloofwaardig om te zeggen: de kern van 

mijn religie is X maar het belangrijkste is 'mijn extra-geloof'. Wie zou zeggen: 'de kern is 

geloof in transcendentie, maar het belangrijkste is voor mij de Torah', die zegt eigenlijk dat hij 

zich niet naar de kern richt maar naar iets specifiek Joods. Wie zegt: 'ik geloof in God en dat 

is de kern; maar ik vind wel dat de Koran de manier van leven voorschrijft die elk mens moet 
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volgen', die is inconsequent, want hij vervangt de universaliteit van de eerste uitspraak door 

de particulariteit van de tweede. Het onderscheid kern/schil impliceert onvermijdelijk een 

relativering van de schil. Men ziet dan ook dat voorstanders van deze opvatting die weg 

inslaan en, bijvoorbeeld, zeggen dat geloof dat in Jezus God zelf op unieke wijze temidden 

van mensen kwam, een mythe is die men moet afschaffen ter wille van de goede 

verstandhouding tussen religies. Voorstanders van deze 'oplossing' moeten de tegenstellingen 

tussen stromingen dus wegnemen, en bijvoorbeeld het verzet van de Boeddha tegen de leer 

der brahmanen nietig verklaren. Niet-zelf en zelf=brahman zouden dan beide verwoordingen 

van dezelfde X zijn--een moeilijk verkoopbare verdwijntruc voor meningsverschillen. 

 Maar wat is die X? Deze vraag brengt op het tweede punt. Iemand die zegt 'Alle 

religies geloven in dezelfde X, alleen de voorstellingen eromheen verschillen', moet een X 

aanwijzen. Nu is het niet waarschijnlijk dat een hindoe, die deze opvatting huldigt, zou 

zeggen dat 'X= de God van Sinai en het verbond met Israël' of een vrijzinnig christen 'X=Kali 

en Christus is mijn weg'. De opvatting van transcendentie die men heeft, wordt in feite steeds 

door de eigen religie bepaald. Het is, met andere woorden, 'mijn X' en niet 'de universele X'. 

Deze filosofie van de religie, die bekend staat als 'de pluralisme-these', komt er op neer dat 

men het eigen godsbeeld, ontdaan van enkele specifieker eigenschappen, universeel verklaart. 

Het is alsof iemand in een groepsbespreking zegt: 'wij zijn het allemaal in wezen wel met 

elkaar eens en waar we van mening verschillen bent u het allemaal eens met wat ik als 

wezenlijk beschouw'. Niemand kan immers met overtuiging zeggen: 'wij zijn het in wezen 

eens, en waar u en ik het oneens zijn, daar deel ik geheel uw mening'. Hieruit volgt dat 'X' niet 

bestaat, maar altijd een Joodse-X, een christelijke-X, een islamitische-X, een Advaita 

Vedanta-X, een bhakti-X, een Theravada-X, een Mahayana-X, een Zen-X, een neo-

Confuciaanse chi'-X, enzovoorts, is. Terwijl men de ander ruimhartig lijkt te aanvaarden, 

neemt men de alterité van de ander niet serieus en respecteert men de ander dus niet. Men 

verklaart in feite het eigen godsbeeld of beeld van transcendentie universeel. Dat is een 

legitieme waarheidsclaim, mits men het verschil met de opvattingen van anderen erkent. Echt 

pluralisme erkent verschil van inzicht. 

 Wat de ethiek betreft komt deze aanpak uiteindelijk neer op de volgende redenering: 

 (1) Alle mensen zijn in wezen fatsoenlijk. 

 (2) Daarom hebben alle mensen dezelfde moraal. 

Noem in dit geval een universele minimum moraal van fatsoenlijk mens-zijn: X. Dan komt de 

redenering erop neer dat religies de moraal X hebben plus iets eigens, zodat X de kern is en 

het eigene een bijzaak, terwijl X uiteraard de kern van mijn mensbeeld en morele systeem is--

en niet de kern van wat een zwervende sadhu de beste leefwijze voor iedereen vindt. 

 

- Joods:      X+ halachah (612 geboden) 

- Christelijk:      X+ Tien Geboden en de Bergrede 

- Islamitisch:     X+ shari'ah 

- Hindoe-bhakti enz.:    X+ dharma / onthechting 

- Boeddhistisch:     X+ Achtvoudig Pad 

- Religieus-humanistisch:   X+ eerbied voor humanum 
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- Neo-Confuciaans      X+ samenlevingssysteem 

 

Wie in de botsing van de morele codes een X wil opstellen, heeft de beste kans met een 

formele plichtenleer, want daarmee vermijdt men inhoudelijke beelden over goed-mens-zijn 

en over echte 'greatest happiness for the greatest number'. Het grootste geluk voor de meesten 

vergt namelijk een inhoudelijk oordeel over wat het grootste geluk inhoudt: tien kinderen, elk 

jaar een wereldreis en/of een maatschappelijk systeem waarin geestelijk gehandicapten en 

demente bejaarden zorgzaam worden behandeld. Makkelijker is het om een formele 

plichtenleer op te stellen, bijvoorbeeld door te zeggen dat men die dingen moet doen die elk 

mens in vergelijkbare situaties het beste zou kunnen doen. Maar dat loopt lek op de conflicten 

tussen verplichtingen. Moet men elke dictator verwijderen of nooit oorlog voeren? In welke 

situatie moet men de minste zijn en in welke voor de eigen rechten opkomen? Het is een mooi 

gebod dat egocentrisme de pas afsnijdt, maar het is niet genoeg? Men moet immers 

inhoudelijke afwegingen maken. Die afwegingen verschillen per situatie en per mens. Het zijn 

levensbeschouwelijke stellingnames. Bij onze afwegingen en 'keuzen voor repertoires' laten 

we ons leiden door levensbeschouwelijke beelden van de werkelijkheid en dus door 

geloofvoorstellingen over hoe het leven echt is en hoe het het beste geleefd kan worden. Men 

mag de eigen moraal X niet universeel verklaren. Cultureel-antropologisch onderzoek, zeggen 

Griffioen en Tennekes in een bijdrage over de vraag of er interculturele constanten zijn, wijst 

uit dat die allesbehalve onbetwist zijn.5 Het is wel mogelijk dat opvattingen van mensen over 

de hele wereld heen naar elkaar toegroeien. Die constatering brengt ons naar inductieve 

methoden om tot eensgezindheid te komen. 

 

 

3.2  GEMEENSCHAPPELIJKHEID  

 

Als men de eigen opvattingen niet universeel wil verklaren, moet men de alterité van de ander 

respecteren. Dit vergt dialoog. Dialoog omvat getuigenis van wat men werkelijk denkt, 

luisteren naar de ander, en dus ook kritische vragen stellen. Het vreemde kan men niet 

begrijpen zonder te vragen waarom de ander denkt zoals die denkt. Dialoog omvat dus 

empathie, getuigenis en kritisch gesprek. Daarmee komt men niet bij universaliteit uit maar 

bij gemeenschappelijkheid. Gemeenschappelijkheid heeft het grote voordeel dat men naast 

gemeenschappelijkheid ook verschillen kan constateren die men moet laten bestaan en 

'respecteren' of 'tolereren', zolang men de vrijheid van levensovertuiging wil laten gelden. 

Geprivatiseerde vrijheid van mening en geloof is in feite openbare dwang, want de vrijheid 

bestaat dan in de vrijheid om als niemand het merkt iets extra's te zeggen. Een plurale 

samenleving moet verschillen erkennen, bespreekbaar maken en nagaan waar verdere 

'Verständigung' mogelijk is. Dat is de inductieve weg. Die kan op (minstens) twee manieren. 

 

                                                 
5 Sander Griffioen en Hans Tennekes, 'Culturele universalia en multicultureel samenleven', in: 
Jan Lucassen en Arie de Ruijter (red.), a.w., 127. 
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De bekendste manier is een inventarisatie van wat klassieke religieuze tradities over de 

leefwijze zeggen. Op die manier is onder leiding van Hans Küng na raadpleging van vele 

religieuze leiders en geleerden de 'Declaration of a global ethic' ontstaan, die aan het slot van 

het Wereldparlement der religies, Chicago september 1993, door (velen van) de aanwezigen is 

aanvaard. Deze verklaring geeft morele inzichten weer over goede omgangsvormen en 

zorgzaamheid voor mensen en de natuur. Het is dus een poging om inductief tot een 

formulering van een gemeenschappelijke religieuze moraal te komen. Dit procédé, dat zich 

begrijpelijkerwijs in een aanzienlijke mate van populariteit kan verheugen, klinkt aardiger dan 

het bij nadere toezien blijk te zijn. Twee punten van kritiek die zijn ingebracht zijn dat de 

Declaration antropocentrisch is en niet verdisconteert dat de cyclus van reïncarnatie mens en 

dier en eventueel plant betreft. Het is een moreel compromis dat vanuit de Westerse cultuur is 

opgebouwd. Een tweede punt van kritiek op de Declaration is dat uit de morele richtlijnen niet 

duidelijk is waarom niet-religieuze mensen niet zouden kunnen meedoen.6 Ik voeg er een 

ander punt van kritiek aan toe.7 In deze methode wordt de gemeenschappelijke X een tamelijk 

voor de hand liggende formule. Voorzover die verder gesprek mogelijk maakt, is die 

waardevol. Het nadeel is dat de verschillen tussen de tradities worden genivelleerd zodat ook 

de aanstoot van een aantal morele idealen verdwijnt. Een dergelijke gemeenschappelijke 

religieuze code heeft onvermijdelijk tot gevolg dat voor het publieke domein deze wat 

vanzelfsprekende code geldt en het eigene van de tradities naar de private sector van het 

bestaan verdwijnt. Van de Tien Geboden blijven het zesde tot en met tiende staan, het eerste 

tot en met vierde en wie zal zeggen vijfde wordt met de Bergrede naar binnen de kerkdeuren 

verbannen. Iets dergelijks geldt voor alle bijzonderheden van de tradities, die in feite niet 

serieus worden genomen en een deel van hun kritische kracht in de samenleving verliezen. Er 

ontstaat een samenlevingsmoraal, een soort 'civil religion' die veel vlakker is dan de 

uitdagende religieuze idealen. De ideeën van een sadhu en een radicale profeet zullen nooit in 

een dergelijke morele code worden opgenomen. Dat lijkt onschuldiger dan het is. Men kan 

immers zeggen dat de sadhu altijd een uitdaging blijft voor de normale burger en dat de 

profeet kan roepen vanuit zijn 'extra-moraal'. De angel schuilt echter in dat 'extra' van 'extra-

geloof' en 'extra-moraal'. Als de X-moraal de norm is en ieders 'extra-moraal' privaat, wat heb 

ik dan te schaften met jouw extra en jij met het mijne? Wie ervan uitgaat dat onze moraliteit 

steeds dreigt te vervlakken en dat we steeds weer moeten worden wakker geschud, dan vergt 

                                                 
6 De 'Declaration of a Global Ethic' in: Studies in Interreligious Dialogue 3 (1993), 113; 
Kritiek van Paul Waldau, 'Beyond Praise of 'The Declaration of the Parliament of World 
Religions', S.I.D. 5 (1995), 58-75, en van Frans P.M. Jespers, ' Reflections on the declaration 
on a Global Ethic', S.I.D. 8 91998), 60-73. Vgl. ook over mensenrechten als 
gemeenschappelijke morele code ook de Preface (viii-xiii) en de papers van J.S.Reinders en 
schrijver dezes in: Abdullahi A. An-Na'im et al. (eds.)., Human Rights and Religious Values, 
Eerdmans - Rodopi, Grand Rapids - Amsterdam, 1995, (resp.: 'Human Rights from the 
Perspective of a Narrow Conception of Religious Morality', 3-23; 'Religious Ways of Life and 
Human Rights', 24-42). 

7 Zie mijn 'Religieus pluralisme en multiculturaliteit' in: Jan Lucassen en Arie de Ruijter 
(red.), a.w., 198-205, en Een waaier van inzichten. Godsdienstfilosofie en pluralisme, 
Kampen, Kok Agora, ter perse, hoofdstuk 10. 
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dit dat er van buiten de gemeenschappelijke X-moraal pulsen nodig zijn. Die komen van 

mensen die schrijnende situaties laten zien en vanuit bredere en diepere visies op de 

werkelijkheid. 

 De enige oplossing voor levensbeschouwingen en moralen is een permanente dialoog. 

Dat is de andere manier om inductief tot gemeenschappelijkheid te komen. Een dergelijk 

bewust gesprek over 'het leven' vergt bekendheid met elkaar tradities. Daarop ga ik tot slot in; 

zo komen we weer uit bij het onderwijs. Ook in het onderwijs mag men verschillen tussen 

tradities niet voortijdig doodzwijgen. De idee dat het openbaar onderwijs neutraal zou zijn, 

berust op een fictie. Juist daarom kan een openbare school heel goed relaties met een moskee 

aanknopen en zoeken hoe vanuit beider levensbeschouwing kan worden samengewerkt. 

 

 

4 EEN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJSPROGRAMMA 

 

Een plurale samenleving vergt dat mensen bekend zijn met elkaars tradities, zodat zij in staat 

zijn om elkaar te begrijpen, elkaar ruimte te geven, en ook met elkaar 'verder te komen'. Een 

goede uitwisseling leidt tot meer inzicht. Het is goed om de eigen visie te laten bevragen 

vanuit andere visies, want dat biedt de mogelijkheid om bij te leren, meningen te herzien en 

aan te vullen. De samenleving staat voor enorme problemen: spreiding van welvaart over de 

wereld met verlaging van verbruik van vervuilende stoffen, toename van de bevolking met 

toenemende behoefte aan voedsel en vertier bij onvoorspelbare klimaatswijzigingen, 

vergrijzing van de bevolking, toenemende migratie en behoud van sociale cohesie in een 

individualiserende en globaliserende samenleving. De oplossing van deze vraagstukken is 

onmogelijk zonder dat mensen leren rekenen met de ander en zichzelf leren beschouwen als 

deel van een groter geheel. Daarvoor is levensbeschouwing nodig, en dialoog. 

 Er is een tweede reden om de kennis van religies en levensbeschouwingen te 

bevorderen. Mensen stichten verbanden waarin zij met elkaar te maken hebben of 

samenleven, of dat nu woongroepen, serviceclubs of sportverenigingen zijn. Religies stichten 

verbanden tussen min of meer gelijkgezinde mensen, die samen vorm geven aan hun leven. 

Moskeeën, kerken , synagogen, mandirs en boeddhistische plaatsen van samenkomst zijn dus 

meer dan verenigingsgebouwen met een beperkt doel. Mensen vormen daar groepen die hun 

leven op een bepaalde manier willen inrichten. De leefwijze van de ene groep kan vreemd zijn 

in de ogen van andere groepen. Groepsvorming is onvermijdelijk 'conflictueus' in deze zin dat 

de opvattingen en belangen van de ene groep niet behoeven te sporen met die van de andere 

groepen. Men denke aan het slachten van schapen, hoofddoekjes, weigering van 

bloedtransfusie en inenting, verzet tegen euthanasie en abortus of juist grotere vrijheid voor 

euthanasie en dergelijke. Indien er grotere etnische en economische belangen in het spel 

komen, kunnen religieuze verschillen een rol gaan spelen in ernstige conflicten. Ik zal geen 
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voorbeelden noemen.8 Vanwege de conflicten tussen mensen met verschillende idealen en 

belangen vergt een vredige samenleving voorlichting en uitwisseling. 

 Daarom is het broodnodig dat voorlichting over levensbeschouwelijke stromingen in 

het gehele onderwijs een plaats krijgt. Het onderwijs over religies zou een keurmerk van 

religieuze organisaties moeten krijgen, zodat niet alleen godsdienstwetenschappers de 

opvattingen van anderen beschrijven maar mensen uit de religieuze en levensbeschouwelijke 

organisaties zelf hun goedkeuring aan de beschrijvingen hechten. In de vergelijkende studie 

van religie(s) zijn er een bekende reeks onderwerpen waarover moeilijkheden ontstaan als 

ernaar streeft een beschrijving te geven waarmee zowel gelovigen als anders-denkenden 

instemmen. In interreligieus verband zouden dergelijke onderwerpen besproken moeten 

worden. Een dergelijk gesprek zou niet meer vrijblijvend zijn. Ten eerste wordt het gevoerd 

door en/of namens de religieuze organisaties die er verantwoordelijkheid voor nemen. Ten 

tweede wordt het gesprek niet 'ins Blaue hinein' gevoerd maar met het oogmerk om materiaal 

voor onderwijsprogramma's te vervaardigen. Een dergelijk onderwijsplan met expliciete 

behandeling van de 'lastige kwesties' en de verschillen tussen tradities met hun onderlinge 

kritiek, zou een plaats moeten krijgen in alle richtingen in het onderwijs, zowel in het 

openbare als in het bijzondere als in het algemeen-bijzondere onderwijs. De scholen zelf 

kunnen hun eigen profiel behouden, maar tegelijk werken zij er dan aan mee dat mensen leren 

om met meer respect met elkaar om te gaan en kunnen ze leren om de kritische vragen niet uit 

de weg te gaan. In zo'n programma behoren de waarden van de democratische samenleving 

een duidelijke plaats te verkrijgen. Juist de 'confrontatie' van de diverse opvattingen zou zo'n 

onderwijsprogramma boeiend maken. Tegelijk kan men eraan meehelpen om te voorkomen 

dat er al te scheve beelden van anderen ontstaan. Het is toch te gek dat mensen tegenwoordig 

vrijwel niets meer weten van christendom en humanisme en alleen rudimentaire kennis 

hebben van de islam. Een brede school, die midden in de samenleving staat, wil kinderen toch 

helpen bredere idealen te ontwikkelen en goed met anders-denkenden om te gaan? 
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8 Een groot aantal case studies in: J.D.Gort et al., Religion, Conflict, and Reconciliation, 
Amsterdam/New York, Rodopi, 2002. Zie ook mijn Een waaier van inzichten, hoofdstuk 11. 


