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1. Het recht in de Nederlandse multiculturele samenleving: het oog gericht op 

onderwijs  
 
1.1 Veranderende samenleving  
 
De Nederlandse samenleving kent een lange pluralistische, multiculturele traditie die 
kan worden gezien als de historische resultante van de vruchtbare sociale cohesie van 
onverwachte en onvoorspelbare invloeden (Hoekema en Van Manen, 1998, p. 48). De 
bronnen van de Nederlandse multiculturaliteit zijn in de negentiende eeuw te vinden 
in de vorm van de soevereiniteit in eigen kring en later aan het einde van negentiende 
eeuw in de verzuiling van de samenleving. Hoewel in de loop van de 19de resp. 20ste 
eeuw beide vormen verdwenen als overheersende (confessionele) vormen van 
segregatie tussen verschillende culturele en religieuze gemeenschappen, hadden zij 
een belangrijke invloed op de latere (twintigste eeuwse) ontwikkelingen van het 
maatschappelijke leven en van het recht in Nederland. Met de komst van migranten in 
de laatste decennia van de vorige eeuw kreeg de multiculturaliteit in de Nederlandse 
samenleving een andere vorm.  

De soevereiniteit in eigen kring werd gekenmerkt doordat het sociale leven zich 
“geheel of grotendeels in de kring voltrekt, dat er min of meer gezaghebbende eigen 
gedragsregels zijn, maar soms ook dat de kring eigen verordenende bevoegdheden, 
zelfstandige handhaving en rechtspraak kent” (Van Manen, 2002, p. 1193). Met 
betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen en het Nederlandse recht hadden 
deze opvattingen een belangrijke invloed op principes neergelegd in de Nederlandse 
Grondwet, zoals de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid 
van vereniging. De soevereiniteit in eigen kring leidde later (rond 1880) tot het 
ontstaan van een verzuilde samenleving.  

De verzuiling van de Nederlandse samenleving betekent dat de samenleving 
verdeeld werd in verschillende van elkaar gescheiden sociale instituties (zuilen) die 
grotendeels op basis van godsdienst en geloofsovertuiging werden gevormd, zoals de 
katholieke of de protestantse zuil. In dit opzicht heeft de segregatie in de samenleving 
plaats gevonden op grond van de opgetrokken ‘verticale’ religieuze en culturele, maar 
ook sociaal-economische en politieke scheidsgrenzen tussen deze 
geïnstitutionaliseerde gemeenschappen (Lijphart, 1979, p. 28). Het resultaat van het 
verzuilingsproces was dat de leden van een verzuilde gemeenschap zich hielden aan 
hun eigen cultuur, hun eigen waarden en normen en aan de sociaal-economische en 
politieke structuur van de zuil waartoe zij behoorden. Dat wil zeggen dat wat het 
onderwijs betreft de mensen kozen voor het onderwijs voor hun kinderen volgens hun 
eigen religieuze overtuiging in plaats van te kiezen voor verbetering van het openbare 
onderwijs (Ter Avest, 2003, p. 32). Het resultaat van een dergelijke scheiding was dat 
katholieke kinderen naar een katholieke school en protestantse kinderen naar 
protestantse scholen gingen. Maar naast het onderwijs breidde de verzuildheid zich 
vervolgens uit naar andere sectoren van de samenleving waaronder de politiek, de 
pers, de werknemersorganisaties en het verenigingsleven (c.q sport- en 
jeugdverenigingen) (idem).  

Wat de soevereiniteit in eigen kring en de verzuiling gemeenschappelijk hadden 
is dat het ging om culturele (en religieuze) verschillen en een scheiding tussen 
gemeenschappen die homogeen waren op het gebied van etniciteit, c.q. dat deze vorm 
van Nederlandse multiculturaliteit in overwegende mate betrekking had op 
verschillen tussen en scheiding van gemeenschappen met dezelfde (Nederlandse) 
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etnische achtergrond. Aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren 
zestig van de vorige eeuw verschijnt een nieuwe variant van multiculturaliteit in de 
Nederlandse samenleving. Nederland verandert van een (verzuilde) multiculturele-
mono-etnische in een multiculturele-multi-etnische maatschappij, waarbij niet alleen 
sprake is van verschillen tussen cultuur, waarden en normen van groeperingen binnen 
dezelfde etnische gemeenschap maar ook van verschillen tussen cultuur, waarden en 
normen van mensen die tot verschillende etnische gemeenschapen behoren, zoals 
verschillen tussen Nederlanders en Turken (in Nederland) of tussen Turken en 
Marokkanen.  

Terecht stelt Ter Avest dat in het veranderingsproces van de Nederlandse 
maatschappij vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw tot op de dag van vandaag de 
komst van migranten een belangrijke rol heeft gespeeld (Ter Avest, 2003, p. 19). Het 
gaat hier om een post-koloniale migrantenstroom naar Nederland vanuit Indonesië, 
Suriname en Nederlandse Antillen, de komst van arbeidsmigranten (‘gastarbeiders’) 
eerst kleinere aantallen uit bijvoorbeeld Italië en Spanje en later vanuit landen als 
Marokko en Turkije en om vluchtelingen uit Afrikaanse landen zoals Somalië of 
Soedan en uit voormalig Joegoslavië.  

Met de komst van deze migranten verandert de bevolkingssamenstelling in 
Nederland. Het multiculturele karakter van de samenleving brengt veranderingen mee 
in vele aspecten van het dagelijkse leven. Ook de Nederlandse rechtsorde ging en gaat 
nog steeds door een veranderingsproces als gevolg van deze veranderingen in de 
maatschappij.  
 
In dit hoofdstuk richten wij onze aandacht op recente ontwikkelingen in het recht (in 
de rechtsvinding en in de rechtstoepassing) die een gevolg zijn van de toename van de 
culturele pluriformiteit in een veranderende Nederlandse samenleving, in het 
bijzonder in het gebied van het onderwijs.  
 
1.1.1 Recente veranderingen in een multiculturele samenleving 
 
Sinds de komst van migranten is Nederland opgebouwd als een samenleving waarin 
bevolkingsgroepen met een verschillende culturele en/of etnische achtergrond zoals 
Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese of Somalische 
samenleven en de werkelijkheid van het dagelijkse leven samen delen. Dat betekent 
dat tussen deze groepen – of men wil of niet – interacties bestaan in de zin van 
onderlinge ‘cultuuruitwisselingen’ (‘exchange of cultures’). Het doordringen van 
sterk afwijkende, distincte1 culturen, waarden en normen in de Nederlandse 
samenleving en het contact met de dominante Nederlandse cultuur(en) en rechtsorde 
hadden en hebben verschillende interactieprocessen tot gevolg. “Immigranten en hun 
nakomelingen kleuren het beeld van de voorbijgangers, levensmiddelen en andere 
artikelen uit hun landen van herkomst hebben het beeld van markten en winkels 
veranderd, godshuizen zijn niet alleen meer de traditionele christelijke kerken of 
joodse synagogen maar behoren voortaan tot allerlei religies uit alle windstreken. 
Zeker de moskeeën zijn bijzonder talrijk geworden” (‘T Hart, 1997, p. 243). 
Dergelijke uitwisselings- en interactieprocessen zijn niet alleen op straat te zien 
maar ook in maatschappelijke instituties zoals het familieleven, het onderwijs, de 

                                                 
1 In de betekenis van ‘sterk afwijkend van de dominante cultuur’. Meer over het concept ‘distinct’ in 
hoofdstuk “De theoretische grondslag van het onderzoek”. 

 2



 

arbeid of de huisvesting. In dit opzicht kent de Nederlandse samenleving twee 
verschillende kanten van deze processen. 

Aan de ene kant probeert een groot aantal migranten zich in de Nederlandse 
samenleving te integreren. Over het algemeen vindt “de beweging plaats van de 
‘nieuwkomers’ cultuur naar de reeds aanwezige dominante cultuur… [Sommige]2 
Turken en Marokkanen [zijn] in meer of mindere mate vernederlandst” (Ter Avest, 
2003, p. 27). Ghorashi benadrukt dat velen van de groeiende middenklasse van 
bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse migranten zich in het dagelijkse leven meer 
Nederlands voelen en gedragen dan zij willen toegeven (Ghorashi, 2006, p. 26). 
Hoewel sommigen in Nederland zijn geboren en getogen en anderen zich 
verschillende Nederlandse (gedrags)patronen eigen hebben gemaakt, “voelen zij zich 
toch niet verbonden met Nederland en noemen ze zichzelf geen Nederlander. Velen 
zijn in staat om hun diverse identiteiten te combineren als ze zich veilig genoeg 
voelen voor reflectie… Ze kiezen bewust wat ze van hun eigen cultuur willen 
koesteren en wat niet” (idem, p. 26-27). In dit opzicht vormen migranten geen 
homogene categorie. Niet alleen dat er verschillen bestaan tussen sociale groepen en 
groeperingen van dezelfde gemeenschap wat betreft de interpretatie van waarden, 
normen en leefgewoonten, maar ook verschillen tussen generaties3 en zelfs binnen 
een generatie.4 Deze verschillen hebben veelal tot gevolg dat er zeer “uiteenlopende 
combinaties van ‘oorspronkelijke’ en Nederlandse normbeelden bij leden van deze 
gemeenschappen ontstaan” (Gowricharn, 1995, p. 215). Ghorashi concludeert dat zij 
vrijheid interpreteren als een basisprincipe van de Nederlandse democratie om het 
beste uit verschillende culturen te kiezen voor zichzelf en zich niet in de 
vanzelfsprekendheid van de eigen cultuur op te sluiten (Ghorashi, 2006, p. 27). Als 
gevolg van deze interactieprocessen absorbeert de dominante Nederlandse cultuur 
ook, maar in beperkte mate, elementen uit distincte culturen. Volgens Ter Avest 
neemt Nederland elementen van typisch ‘Turks-zijn’ of ‘Marokkaans-zijn’ op in haar 
cultuur, bijvoorbeeld op het gebied van het eten (Ter Avest, 2003, p. 27).  
 Aan de andere kant ontwikkelde zich in de loop der jaren een kloof tussen (een 
deel van) de Nederlandse bevolking en (een deel van) de leden van distinct etnische 
en religieuze (primair islamitische) gemeenschappen. Een toename van religieuze en 
etnische gevoelens was waarneembaar, vooral bij jonge moslims. Zij gaven in het 
openbaar uiting aan deze etnische oriëntatie en religieuze gevoelens. Meer en meer 
jonge moslimmeisjes begonnen bijvoorbeeld kleding te dragen die symbolisch 
verbonden is met een islamitische traditie zoals een hoofddoek. De toename van deze 
etnische, in het bijzonder religieuze gevoelens en de strengere interpretatie van 
religieuze verplichtingen had extreem negatieve consequenties zoals een militante 
oriëntatie en radicalisering van een kleine groep jonge Nederlandse moslims. Eén van 
de gevolgen van die militante islamitische radicalisering was de moordaanslag op de 
Nederlandse columnist, publicist en filmmaker Theo van Gogh door de moslim-
extremist Mohammed Bouyeri op 2 november 2004. “De voorbeelden van 
cultuurgebonden geweld die vaak naar voren werden gebracht als onderdeel van de 
islamitische cultuur, stelden duidelijk dat de nieuwe islamitische migranten in de 

                                                 
2 Hierna is tekst tussen haakjes ( […] ) in een citaat of verwijzing door mij toegevoegd. 
3 Bijvoorbeeld, een confrontatie tussen een islamitische vader en zijn dochter omdat zij, net als veel 
Nederlandse meiden van haar leeftijd, minder controle van de ouders wil om ’s avonds met haar 
vriendinnen uit te kunnen gaan. Naar de mening van de vader is dat volgens hun cultuur niet 
toegestaan. 
4 Sommige islamitische vrouwelijke leerlingen eisen van hun docent om met een hoofddoek op te 
mogen gymmen.  
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Nederlandse samenleving niet alleen anders waren, maar mogelijk gevaarlijk of een 
bedreiging voor de samenleving” (Ghorashi, 2006, p. 5). 

Deze ontwikkelingen in de samenleving droegen bij aan een toename van 
negatieve gevoelens ten opzichte van moslims (met name van Turken en 
Marokkanen) en van een negatieve beeldvorming van de islam bij bepaalde groepen 
autochtone Nederlanders. In dit opzicht werd, volgens Gowricharn, de hoofddoek het 
meest zichtbare element in de publieke sfeer; de hoofddoek die overigens 
verschillende vormen kent en waaraan verschillende opvattingen van fatsoen zijn 
verbonden (Gowricharn, 2006, p. 226). Van Kuijeren benadrukt dat het dragen van 
een hoofddoek door sommige Nederlanders wordt beschouwd als een uiting van 
islamitisch fundamentalisme en dus als een bedreiging voor de stabiliteit van de 
samenleving (Van Kuijeren, 2000, p. 464). Er was bij een kleine groep Nederlandse 
jongeren een toename te zien van geweld tegen moslims en hun eigendommen. Op 
verschillende plaatsen in Nederland werden bijvoorbeeld islamitische scholen in 
brand gestoken. Met betrekking tot deze gebeurtenissen en het gewelddadige gedrag 
concludeert Ghorashi dat wat in die tijd begon vorm te krijgen, niet een neutrale 
weergave was van het verschil tussen culturen maar een weergave gekleurd door 
een duidelijk waardeoordeel (Ghorashi, 2006, p. 5). 
 

a) Politiek debat over de multiculturele samenleving 
 
De confrontatie met mensen met een andere cultureel-religieuze en etnische 
achtergrond werd voor een groot aantal Nederlanders een emotionele en belangrijke 
aangelegenheid. Een van de eerste invloedrijke nationale debatten over 
multiculturaliteit in de Nederlandse samenleving ontstond in 1991 toen Frits 
Bolkestein, destijds fractieleider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (de 
VVD) de onverenigbaarheid van de islam en de islamitische cultuur met de westerse 
cultuur ter sprake bracht (Sleegers, 2007, p. 9). Later, in het jaar 2000, werd dit debat 
nog veel hartgrondiger gevoerd naar aanleiding van een artikel in het NRC 
Handelsblad van Paul Scheffer, publicist en prominent lid van de Partij van de Arbeid 
(PvdA) waarin hij de toen actuele multiculturele situatie in Nederland het 
‘multiculturele drama’ noemde (idem). Deze debatten werden gebaseerd op het idee 
dat “multicultural approaches to immigrant incorporation into society have failed, and 
that the reasons for this are, first, a misplaced tolerance for cultural difference on the 
part of the Dutch, and, second, some immigrants’ deliberate refuse to embrace Dutch 
culture, language and values” (Vasta, 2006, p. 2). De gebeurtenissen van 11 
september 2001 toen islamitische militanten de Twin Towers van het World Trade 
Center in New York verwoestten en het Pentagon in Washington, de zetel van het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie, aanvielen, hadden een belangrijke invloed op 
de ‘botsingen’ tussen de Nederlandse en de islamitische cultuur. Deze gebeurtenissen 
samen met de opkomst van de politicus Pim Fortuyn, de moord op hem door een 
Nederlandse dierenactivist en de moord op Theo van Gogh speelden een belangrijke 
rol in de verheviging van dat maatschappelijke debat dat ook nu nog steeds actueel is. 
In dat politieke debat is een permanente spanning te zien die reeds in de eerste 
‘Minderhedennota’ (1982) te lezen was. Uitgangspunt en devies was ‘Integratie met 
behoud van (eigen) identiteit’. Het sloot assimilatie uit. Assimilatie zou betekenen dat 
de nieuwkomers hun distincte cultuur geheel zouden moeten opgeven, hoogstens met 
uitzondering van enkele folkloristische rituelen (vergelijk de jaarlijkse Pasar Malam). 
Het behoud van eigen identiteit is echter een rekbaar, open begrip, met name omdat 
identiteit zich niet tot ‘achter de voordeur’ laat beperken: aan de ene kant wil men 

 4



 

met de eigen identiteit de publieke ruimte betreden, bijvoorbeeld via eigen onderwijs, 
omroep of politieke partij, terwijl de eigen identiteit ‘achter de voordeur’ door de 
dominante Nederlandse rechtsorde wordt beperkt, zoals met het verbod op polygamie 
en het islamitisch renteverbod in samenhang met de fiscaal lastige positie van de 
Halal-hypotheek (verg. Van Manen, 2002). Overduidelijk is dat ‘behoud van eigen 
identiteit’ de integratie in de weg kan staan, enerzijds door het uitdijen (van uitingen) 
van de eigen identiteit in distincte kringen (zeker in extremere vormen) en anderzijds 
door het naar assimilatie neigende uitdijen van de eisen, die groepen uit de dominante 
cultuur aan integratie stellen. Daar doorheen loopt bovendien een vertekening van 
deze discussie als gevolg van criminaliteit en problemen rond de openbare orde die 
sommigen eveneens met distincte culturen associëren. De politieke discussie, 
officieel en op straat, wordt vertroebeld door een vermenging van orthodoxie, 
extremisme en overlast, waardoor de fundamentele vraag naar de rol van cultuur en 
culturen bij het maatschappelijk en juridisch handelen niet aan de orde lijkt te komen. 
Hieronder volgt een korte schets van aanwijsbare voorbeelden van de rol van cultuur 
en culturen bij het juridisch handelen. 
 
1.2 Veranderend recht 
 
Door het participeren aan het maatschappelijke verkeer oefenen leiders (en leden) van 
distinct culturele en etnische groeperingen onvermijdelijk invloed uit op de 
rechtspraktijk van de dominante rechtsorde en op de “voorwaarden waaronder recht 
wordt bedreven” (Foblets, 1997, p. 16). Dat wil zeggen dat de culturele pluriformiteit 
in de Nederlandse samenleving als gevolg heeft dat de nieuwe, distincte waarden, 
normen en leefgewoonten die migranten meebrachten en waarmee zij rekening willen 
houden en ook in het dagelijkse leven hanteren, invloed uitoefenen op en steeds vaker 
op gespannen voet kunnen komen te staan met de rechtsregels (zoals beginselen en 
grondrechten, wettelijke regels en richtlijnen, beslissingen van juridische en 
ambtelijke instellingen) en de sociale regels van de dominante rechtsorde. Deze 
invloeden en ‘botsingen’ doen zich voor op onder meer het gebied van het 
privaatrecht (handelsrecht bijvoorbeeld), het strafrecht, het onderwijsrecht, het 
arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht (zie hieronder). Deze invloeden en 
‘spanningen’ doen zich dus voor in verschillende aspecten van het maatschappelijke 
leven en in maatschappelijke instellingen waar belangrijke sociale beslissingen 
genomen (moeten) worden zoals de sociale zekerheidsinstellingen, de politie en de 
rechtbanken (als instituties met een meer formele arbeidsverdeling) maar ook scholen 
en arbeidsorganisaties (als instituties met een veel minder formeel establishment). In 
dit opzicht dienen steeds vaker beoordelaars bijvoorbeeld rechters, politieagenten, 
ambtenaren en docenten rekening te houden met de culturele achtergronden en 
individuele opvattingen van betrokkenen die tot een distinct etnische en/of culturele 
groepering behoren (Gowricharn, 1995, p. 219).  
 
1.2.1 Recht en (distincte) cultuur  
 
Wat betekent het bijvoorbeeld dat een Nederlandse kantonrechter, gemeente 
ambtenaar of basisschooldocent rekening moet houden met de cultuur, de 
levensbeschouwing en de persoonlijke opvattingen van burgers met een distincte 
achtergrond? Welke distincte waarden en normen moeten worden ‘gehonoreerd’? 
Alle of sommige? Waar liggen de grenzen van een dergelijke ‘tolerantie’ of 
‘honorering’? Met andere woorden, de vraag is: moet een kantonrechter en zo ja, in 
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welke mate met de cultuur, de waarden en normen van een hindoestaanse Surinaamse 
man rekening houden die de gemeentelijke milieuregels (de algemene plaatselijke 
verordening – APV) overtreedt door een plastic vuilniszak met stenen en resten van 
bloemen in het water te gooien omdat hij ervan overtuigd is dat “het hindoeïsme hem 
voorschreef thuis bepaalde offers te brengen en later de attributen in open water te 
gooien” (Hoekema en Van Manen, 2000, p. 280-281). Of moet een verzekeringsarts 
en zo ja, in welke mate met de cultuur, de waarden en normen van een islamitische 
Marokkaanse man rekening houden als de man naar Marokko wil voor genezing, 
omdat hij ervan overtuigd is dat hij slechts genezen kan worden door traditionele 
geneesmiddelen van lokale genezers? Of moet een schooldirecteur en zo ja, in welke 
mate met de religieuze verplichtingen van een streng (christelijk) gelovige leerling 
rekening houden en de leerling vrijstelling verlenen voor het volgen van de lessen als 
deze vanwege die godsdienstige verplichtingen aan een zomerconferentie wil 
deelnemen?5 In al deze situaties ontstaat/bestaat een soort van cultureel ‘conflict’ 
tussen een distincte cultuur en de waarden, normen en regels van het (dominante) 
Nederlandse recht omdat migranten maar ook leden van sommige christelijke 
gemeenschappen zich steeds vaker op hun eigen cultuur, waarden en normen 
beroepen.  
 
Van Manen benadrukt dat het recht vaak niet goed is toe te passen zonder oog te 
hebben voor een distincte cultuur, omdat zonder rekening te houden met, wat hij 
noemt, buitenjuridische overwegingen de redelijkheid en rechtvaardigheid vaak 
onmogelijk is vast te stellen (Van Manen, 2005, p. 236). Wat Van Manen hier zegt is 
dat bijvoorbeeld een rechter, een ambtenaar of een onderwijzer, die in een 
multiculturele zaak moet beslissen zich de vraag moet stellen: op welke cultuur wordt 
een beroep gedaan? Als men daarbij een distincte cultuur buiten beschouwing laat 
loopt men het risico dat dragers van die cultuur zich van de dominante rechtsorde 
vervreemden. Dat dat gevaar dreigt en daarom met distincte culturen rekening 
gehouden moet worden gehouden is de basale stelling van Sadik Harchaoui (verg. 
Van Manen, 2005). Een beslissingnemer zal dus in zijn besluitvorming vaak rekening 
moeten houden met andere, (voor hem) distincte culturen, waarden en normen en dit 
gebruiken om het Nederlandse recht toepasselijk te maken in de praktijk c.q. dit 
gebruiken om een goede beslissing te nemen of om tot een redelijk oordeel te komen.  
 
Afhankelijk van de feiten van elk concreet cultureel ‘conflict’ kan de beslisser het 
beroep op de distincte cultuur, de distincte waarden en normen weigeren te 
accepteren dan wel honoreren. Dat wil dan zeggen dat niet het Nederlandse recht 
maar de eigen cultuur, de eigen leefgewoonten, de eigen waarden en normen gaan 
gelden voor leden van een distincte groepering. In bepaalde juridische zaken moet 
voor hen ten minste een ‘exceptie’ mogelijk zijn waardoor het eigen gewoonterecht, 
de eigen cultuur en de eigen waarden gehonoreerd worden (Vermeulen, 2005, p. 248). 

Aan de andere kant benadrukt Vermeulen dat niet elk gedrag juridisch telt als een 
verplichting op basis van levensovertuiging of cultuur vanwege het enkele feit dat de 
handelende persoon het als zodanig omschrijft (idem, p. 246). Dat wil zeggen dat een 
christen die niet op zondag wil werken, een probleem heeft, “evenals een moslim die 
niet op vrijdag wil werken en een jood die niet op zaterdag wil werken. Wie dat niet 
met zijn of haar werkgever kan regelen, moet de privé-keuze ten volle aanvaarden en 
eventueel één dag in week minder gaan werken” (Van Manen, 2003, p. 65). Een 

                                                 
5 Commissie Gelijke Behandeling, oordeel 2004-19 (dossiernummer: 2003-0113), 4 maart 2004. 
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ander probleem waarmee beoordelaars geconfronteerd worden in zaken die 
betrekking hebben op een distincte cultuur, distincte waarden en normen is dat ook 
binnen een ‘eigen’ gemeenschap of groepering leefgewoonten en waarden geen 
coherente en gesloten eenheid vormen en het daardoor ontbreekt aan consensus over 
de betekenis van het ‘eigen’ gewoonterecht (Vermeulen, 2005, p. 248). Vermeulen 
concludeert dat vanwege de afwezigheid in deze gemeenschappen van een 
‘autoritaire’ instantie die de juiste uitleg van de regels kan geven, het niet voor de 
hand ligt af te wijken van de ‘eigen’ Nederlandse rechtsregels en de voorkeur te 
geven aan een distincte cultuur (idem).  

Ongeacht of een beoordelaar (een rechter, politieman, gemeenteambtenaar of 
leraar) in een concrete multiculturele zaak of in een multicultureel ‘conflict’ 
accepteert of weigert rekening te houden met een distincte cultuur, distincte waarden 
en leefgewoonten raakt dit distincte ‘recht’ toch aan de regels van de Nederlandse 
rechtsorde en is dat zeker “niet immuun voor claims die uit [deze] andere culturen 
voortkomen” (Van Manen, 2005, p. 236). In de komende sectie geven we 
praktijkvoorbeelden van deze ‘aanrakingen’ van de Nederlandse rechtsorde op het 
gebied van het familierecht, het strafrecht en het socialezekerheidsrecht. 
 

a) Familierecht en distincte cultuur 
 
Het Nederlandse familierecht wordt regelmatig geconfronteerd met multiculturele 
aangelegenheden die te maken hebben met het Burgerlijk Wetboek (BW). Aan de ene 
kant gaat het om gevallen die een internationaal karakter hebben, dat wil zeggen 
zaken die vanuit het perspectief van internationale conflictregels worden behandeld 
door een Nederlandse rechter; aan de andere kant gaat het om gevallen waarin “een 
erkenning van culturele normen en waarden afhankelijk zullen zijn van de inhoud van 
het Nederlandse recht en de ruimte die hierbij bestaat voor niet traditionele waarden” 
(Rutten, 2001a, p. 293). Bij de gevallen met een internationaal karakter gaat het om 
aan het BW-gerelateerde zaken die vanuit het perspectief van het internationaal 
privaatrecht (IPR) worden behandeld zoals de casus van het polygame huwelijk van 
een (Marokkaanse) man met een dubbele, Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit.6 
De man sluit in Marokko een huwelijk met een Nederlandse vrouw en zij gaan samen 
in Nederland wonen. Terwijl hij nog getrouwd is met zijn eerste (Nederlandse) vrouw 
sluit hij eveneens in Marokko een tweede huwelijk met een Marokkaanse vrouw, wat 
volgens het Marokkaanse recht legaal is. Omdat de man met twee vrouwen is 
gehuwd, spant het OM een proces tegen hem aan. De vraag die de Nederlandse 
rechter moet beantwoorden is of het polygame huwelijk in Nederland kan worden 
erkend. Op deze vraag antwoordt de Hoge Raad tenslotte dat polygame huwelijken 
volgens het Nederlandse familierecht niet rechtsgeldig tot stand kunnen worden 
gebracht.7  

Eén van de belangrijkste kenmerken van de gevallen die binnen het IPR vallen is 
dat het primair gaat om juridische verhoudingen tussen partijen die meer met 
nationaliteit en woonplaats te maken hebben dan met (hun) cultuur, waarden en 
normen. Dat wil zeggen dat de erkenning van distincte waarden en normen in het 
Nederlandse familierecht (privaatrecht) niet geassocieerd wordt met de godsdienst 
en/of de cultuur van de betrokkenen maar wel met hun nationaliteit. Deze waarden en 
                                                 
6 HR 1 juli 1994, NJ 1994/105. 
7 Meer over de feiten en de beslissing van de Hoge Raad in deze casus en over de positie ingenomen 
door de Hoge Raad met betrekking tot de vraag of in Nederland polygame huwelijken gelegitimeerd 
kunnen worden, zie Rutten (2001b). 
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normen worden slechts erkend “indien en voor zover ze zijn verdisconteerd in het 
formele geldende recht van het land van de nationaliteit respectievelijk het land waar 
de handeling heeft plaats gevonden” (Rutten, 2001a, p. 292). Dat wil zeggen dat de 
Nederlandse rechter in familiezaken geen beroep op islamitische waarden kan 
accepteren van een Turkse moslim omdat deze waarden in het Turkse recht geen of 
nauwelijks erkenning hebben gekregen (idem). Toch concluderen Rutten (2001a) en 
Vonken (1998) dat toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht tot de 
erkenning van culturele normen kan leiden. 
 
Volgens Rutten krijgt de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving, 
behoudens enkele uitzonderingen, geen plaats in de privaat- en familierechtelijke 
regelgeving (Rutten, 2002, p. 107). Nergens in het familierecht worden expliciet 
specifieke cultuur- of godsdienstgebonden rechten of voorzieningen geboden aan 
personen die zich verbonden voelen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging 
of cultuur. Of het Nederlandse familierecht een distincte cultuur kan dan wel zal 
erkennen, is afhankelijk van of het gaat om de toepassing van gesloten (dwingende) 
of open wettelijke regels. Als het om gesloten regels in het familierecht gaat, biedt de 
wet weinig ruimte voor een rechter om buiten de toepasselijke regel om een 
beslissing te nemen, zoals de beslissing van de Hoge Raad in de bovengenoemde zaak 
van de polygamie laat zien. Het resultaat van deze stand van zaken is dat de 
erkenning van een distincte cultuur in ieder individueel geval weer opnieuw moet 
worden bepaald (idem). 
 
Wanneer in het familierecht enige ruimte bestaat voor een (individuele) interpretatie 
van toepasselijke regels dan kan de beoordelaar (c.q. een rechter of een uitvoerende 
ambtenaar) in een concrete zaak in overweging nemen rekening te houden met een 
andere cultuur en/of levensovertuiging. We geven een voorbeeld van een privaat- en 
familierechtelijke zaak waarin een distincte cultuur, distincte waarden en normen een 
essentiële rol speelden in de beslissing van de betrokken rechter. Een Indonesische 
vader die met zijn familie in Nederland woont, wilde het huwelijk tussen zijn dochter 
(bruid) en een jongeman (bruidegom) verhinderen omdat tussen zijn familie en de 
familie van de bruidegom een bloedbroederschap (pèla)8 was overeengekomen. 
Volgens het Zuid-Molukse pèla-recht (gewoonterecht) wat een onderdeel is van het 
adatrecht,9 levert een huwelijk tussen leden van families van een bloedbroederschap 
incest op (Jessurun d’Oliviera, 1978, p. 580). De Nederlandse rechter nam de 
beslissing dat de vader het huwelijk van zijn dochter niet mocht stuiten omdat 
volgens het Nederlandse familierecht er “geen geldend huwelijksbeletsel aanwezig 
was. Met name artikel 1:41 BW dat het aangaan van een huwelijk tussen broer en zus 
verbiedt, leverde geen huwelijksbeletsel op” (Rutten, 2002, p. 109). De Nederlandse 
familierechtspraak kent veel van dergelijke casussen waarin een distincte cultuur en 
distincte waarden voor de zaak in kwestie (door de rechter) niet relevant werden 
geacht, zoals: de hindoe man die zijn achternaam wilde wijzigen om deze in 

                                                 
8 “Pèla verwijst naar allianties die in oude tijden door Molukse dorpen met één of meer andere dorpen 
onder ede werden gesloten. Een dergelijke heilige alliantie of eedgenootschap brengt voor de 
residenten van de aldus verbonden dorpen – de pèla-partners – een dubbele verplichting met zich mee: 
a. pèla-partners zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd; b. pèla-partners mogen elkaar – in de regel – 
niet huwen” (Strijbosch, 1986, p. 177). Deze broederschap brengt met zich mee dat “de kinderen uit 
deze [pèla-partners] families worden beschouwd als neven en nichten of broers en zusters en tot elkaar 
in een verboden graad (be)staan” (Jessurun d’Oliviera, 1978, p. 580). 
9 Volgens Strijbosch (1986). 
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overstemming te brengen met de hogere kaste waartoe hij behoorde of de mormoon 
die zijn polygame huwelijk wilde rechtvaardigen door te verwijzen naar zijn 
religieuze overtuiging en zijn religieuze verplichtingen of de Roma vrouw die 
volgens de Roma-traditie bij het overlijden van haar man niet erkend werd als zijn 
wettige echtgenote die als zodanig recht op weduwepensioen zou hebben (idem, p. 
108). In al deze gevallen werd het culturele argument terzijde geschoven. 
 

b) Strafrecht en distincte cultuur 
 
Spanningen tussen een distincte cultuur, distincte waarden en normen en de regels 
van de Nederlandse rechtsorde zijn ook op het gebied van het strafrecht te vinden. In 
de meeste gevallen gaat het om delicten waarin de culturele achtergrond van 
verdachten een belangrijke rol kan spelen in het strafproces, juist wanneer een 
distincte cultuur, distincte waarden en normen beslissend zijn geweest bij de 
totstandkoming van een delict (Huisman, 1995, p. 80). Men spreekt dan over een 
cultureel verweer (cultural defence). Bij (culturele) delicten waarbij sprake is van een 
cultureel verweer, gaat het om strafbaar gedrag van een persoon die behoort tot een 
bepaalde distincte groepering in de Nederlandse samenleving. Het kan inhouden dat 
voor zo iemand op grond van zijn (distincte) cultuur “op schuld- of 
strafuitsluitingsgronden een beroep wordt gedaan dan wel dat in de strafmaat de 
bijzondere, culturele omstandigheden een mitigerende invloed hebben” (Van Manen, 
2001, p. 1188). Uit de literatuur en de strafrechtelijke jurisprudentie blijkt dat dan het 
strafbare gedrag bepaald is (moet zijn) door de gewoonten, de waarden en normen 
van de verdachte.  

Zo kent de rechtspraak verschillende strafbare feiten waarbij de culturele 
achtergrond van de verdachte een belangrijke rol speelde zoals de zaak van een 
Surinaamse moslim met Nederlandse nationaliteit die zijn ex-echtgenote meermalen 
had verkracht en die een beroep deed op de traditionele opvattingen in Surinaamse 
moslimkringen over de gehoorzaamheid en dienstbaarheid van de vrouw. Hoewel hij 
van zijn ex-vrouw was gescheiden toen hij haar verkrachtte, beschouwde hij haar 
(nog steeds) als zijn echtgenote.10 Of de zaak van de Marokkaanse vader die artikel 
448 van Wetboek van Strafrecht11 had overtreden omdat hij binnen de wettelijke 
termijn geen aangifte had gedaan van de geboorte van zijn kind daar hij dat volgens 
de islam pas moest doen na de besnijdenis van zijn zoon (Huisman, 1995, p. 83). Met 
betrekking tot culturele delicten trokken recentelijk twee zaken de meeste aandacht in 
het Nederlandse maatschappelijke leven. Het ging hierbij primair om eerwraak in de 
cultuur van bepaalde Turkse groeperingen. 

Eerwraak binnen bepaalde Turkse groeperingen12 betreft de bescherming van de 
eer van een individu (seref) zowel als de eer van de hele familie (namus). “Een 
familie is in bezit van namus door het enkele feit dat haar vrouwen kuis zijn… [door] 
contact met mannen buiten de familie [te] vermijden… tot aan het huwelijk haar 
maagdelijkheid [te] bewaren en daarna seksueel trouw [te] zijn aan haar echtgenoot 
[…] Een familie die haar namus dreigt te verliezen, vervalt tot radeloosheid” 
(Strijbosch, 2001, p. 884). De meest drastische methode ter bescherming van de 

                                                 
10 Meer over die casus zie Wiersinga (2002). 
11Artikel 448 van Wetboek van Strafrecht stelt dat Hij die niet voldoet aan een wettelijke verplichting 
tot aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de registers van geboorte of overlijden, 
wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. 
12 Volgens Strijbosch (2001) leeft het idee van eerwraak op het platteland van Oost-Turkije (met name 
in Koerdisch gebied) sterker dan in het westen van het land (Strijbosch, 2001, p. 884). 
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familie namus is bloedwraak: het willen doden van de persoon die de namus op welke 
manier dan ook heeft beschadigd.  

Bijvoorbeeld: Een 17 jaar oude leerling van Turkse afkomst had (bij een 
schietpartij op een school) uitsluitend een 19 jarige jongeman willen doden vanwege 
een verboden verhouding met zijn 15 jarige zus. De schietpartij zou een ontlading zijn 
van de spanning die was ontstaan na een mislukte ontvoering door de 19 jarige man 
van zijn geliefde, de zus van de Turkse jongen. Naast de schutter werd ook de vader 
gearresteerd, omdat hij de schietpartij zou hebben gepland en voorbereid (idem, p. 
883). De zoon is veroordeeld tot 5 en de vader tot 9 jaar celstraf. Het lijkt er op dat de 
Nederlandse rechtspraak met betrekking tot eer- of bloedwraak weinig begrip heeft 
voor distincte culturen.  

Refererend aan Wormhoudt benadrukt Strijbosch dat plegers van eerwraak 
gemiddeld een zwaardere straf krijgen dan daders van vergelijkbare niet door (een 
distincte) cultuur geïnspireerde delicten. In dit opzicht achten strafrechters vaak 
(zonder verklaring) het belang van het strafrecht groter dan dat van de distincte 
cultuur van de verdachte (idem, p. 883). In lijn met deze benadering concludeert 
Kaptein in zijn artikel over hervorming van het strafrecht dat in het strafrecht rechten 
en belangen van slachtoffers dienen voorop te staan. Dat wil zeggen dat het in het 
strafrecht niet gaat om distincte culturen, maar wel om onaanvaardbare gevolgen van 
zulke culturen voor slachtoffers (Kaptein, 2002, p. 243). 
  
Ook bij de uitvoering van het strafrecht en het strafprocesrecht wordt wel eens een 
beroep op de eigen cultuur gedaan. Bijvoorbeeld “wanneer een verdachte een andere 
haar- of baardgroei heeft dan ten tijde van het delict zodat herkenning wordt 
bemoeilijkt, terwijl de verdachte zegt dat de huidige haar- of baardgroei religieus 
geboden is” (Van Manen, 2002, p. 1188) of als de oudere Turkse broer die volgens 
getuigen ten tijde van een ruzie een andere jongen met een mes had gestoken, tijdens 
de strafzitting zwijgt en de jongere broer die ‘slechts’ bij de ruzie aanwezig was, de 
hele schuld op zich neemt, vermoedelijk omdat de oudere broer samen met hun vader 
de familie-kostwinner is.13  
 
Het is duidelijk dat distincte waarden en normen ook herhaaldelijk doordringen in de 
Nederlandse strafrechtspraktijk. In dit opzicht zijn twee tendensen waar te nemen: aan 
de ene kant gaat het “om de strafbaarheid in het licht van een andere cultuur te 
relativeren, terwijl aan de andere kant tendensen zijn te onderkennen om in het licht 
van die andere culturen nieuwe strafbare gedragingen aan de bestaande toe te voegen” 
(idem). 
  

c) Sociaalzekerheidsrecht en distincte cultuur 
 
Het doordringen van distincte cultuurelementen in het recht en in andere aspecten van 
de Nederlandse samenleving heeft invloed op de ontwikkelingen van en de 
veranderingen in de wet- en regelgeving en in de regeltoepassing ook op het gebied 
van het socialezekerheidsrecht. Deze ontwikkelingen en veranderingen in de sociale 
verzekering hebben betrekking op de volksverzekeringen die zorg dragen voor een 
                                                 
13 Het blijkt dat dergelijke (gedrags)patronen ook op te merken zijn bij het uitoefenen van eerwraak 
door Turkse verdachten. Volgens Strijbosch (2001) is een (vaak minderjarige) zoon uitvoerder bij 
eerwraak. “Als de vader, als kostwinner, door gevangenisstraf zou wegvallen, zou de slag voor de 
familie aanzienlijk zijn. Een minderjarige is minder waardevol en krijgt bovendien een lagere 
gevangenisstraf” (Strijbosch, 2001, p. 884). 
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financiële uitkering voor ouderen (de Algemene Ouderdomswet – AOW) zowel als 
voor een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner 
of ouders (de Algemene nabestaandenwet – Anw), voor een bijdrage aan de kosten 
die verbonden zijn aan de opvoeding van een kind (de Algemene Kinderbijslagwet – 
AKW) en voor de kosten van niet individueel verzekerbare risico’s van bepaalde 
ziekten en handicaps (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ). Op het 
gebied van de werknemersverzekeringen hebben deze veranderingen te maken 
hebben met de uitkering voor werknemers die hun baan hebben verloren (de 
Werkloosheidswet – WW) en de uitkering die aan werknemers bij ziekte (de 
Ziektewet – ZW) dan wel bij een langdurige ziekte of een handicap (de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering – WAO14) wordt gegarandeerd. De verschillen 
tussen de regels van de Nederlandse rechtsorde en de distincte waarden en normen op 
het gebied van sociale zekerheid hebben betrekking op de ‘botsingen’ tussen deze 
waarden en normen met bijvoorbeeld de wettelijke rechtsregels of met de interne 
rechtsregels en de sociale regels van een betrokken sociale zekerheidsorganisatie en 
ook met de ‘cultuur’ en de persoonlijke opvattingen van de uitvoerende ambtenaar. 
Evenals bij het familierecht doen deze botsingen zich voor in de vorm van verschillen 
tussen de wettelijke of vergelijkbare bindende regels in het land van afkomst en de 
regels van het Nederlandse socialezekerheidsrecht (zoals de aanvraag van migranten-
ouders voor kinderbijslag voor hun in het buitenland wonende kinderen of 
pleegkinderen) zowel als in de vorm van verschillen tussen de regels en de sociale 
regels van een sociale zekerheidsinstelling en de distincte waarden en normen van een 
cliënt (zoals de eis van sommige Surinaamse werknemers die in de ZW en/of WAO 
zitten om een Winti behandeling in Suriname te vergoeden). In dit opzicht bieden de 
regels van het socialezekerheidsrecht en de daarmee samenhangende sociale regels 
evenals in het familierecht aan de ene kant weinig ruimte en aan de andere kant ook 
mogelijkheden voor de erkenning van of het rekening houden met distincte waarden 
en normen binnen de Nederlandse rechtsorde.  
 
Volgens Vonk en Ydema-Guthjar is het begrip van het ingezetenschap één van de 
juridische instituties waarin het Nederlandse normstelsel van de sociale zekerheid 
onder druk staat door de komst van migranten. Overeenkomstig de jurisprudentie 
wordt het ingezetenschap van een betrokkene beoordeeld op basis van een toetsing 
van feitelijke omstandigheden aan drie objectieve materiële criteria; voor de 
beoordeling van iemands ingezetenschap is doorslaggevend in welke mate betrokkene 
een juridische, economische en sociale binding met Nederland heeft (Vonk en 
Ydema-Guthjar, 2002, p. 360). Met andere woorden, een doorslaggevende factor om 
te bepalen of iemand ingezetene is van Nederland is bijvoorbeeld het gegeven of die 
iemand de facto (en slechts) in Nederland woont. De Nederlandse jurisprudentie gaat 
er dus vanuit dat een persoon slechts in één land zijn woonplaats kan hebben. Zo 
‘gedefinieerd’ kan het concept ‘ingezetenschap’ op gespannen voet staan met het 
verschijnsel van de ‘dubbele woonplaats’. De praktijk toont namelijk dat een aantal 
“oudere migranten die uitkeringsgerechtigd [bijvoorbeeld, AOW of ZW uitkering] 
zijn geworden hun banden met hun oorspronkelijke land niet geheel doorsnijden”: zij 
houden hun woonplaats in Nederland maar zij brengen een aantal maanden per jaar 
door in het land van afkomst (idem).  

                                                 
14 Sinds 29 december 2005 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen – WIA.  
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 Een ander probleem is de kwestie van de zogenoemde ‘Kafala’, een rechtsfiguur 
van Marokkaans en Algerijns - islamitische huize. De Kafala is enigszins 
vergelijkbaar met het juridische begrip ‘pleegkind’ in het Nederlandse familierecht. 
Volgens Vonk en Ydema-Guthjar is de Kafala15 een document “waarbij aan 
familieleden de bevoegdheid tot de verzorging van het kind wordt overgedragen” en 
is een vorm van pleegzorg waarbij de familielijnen niet worden verbroken. In dit 
opzicht worden de familierechtelijke verbindingen en -verhoudingen tussen het kind 
en zijn natuurlijke ouders niet aangetast. “Wel kan uit de akte worden opgemaakt of 
deze betrekking heeft op de voogdij of het vermogen van de minderjarige en ook of 
de bevoegdheid van overdracht via de Kafala ligt bij de vader of de moeder” (idem, 
p. 363).  

Volgens rechtspraak was een Marokkaanse Kafala niet gelijk te stellen met een 
adoptie naar Nederlands recht en kon dus niet als zodanig erkend worden.16 Maar, 
sinds 2001 heeft de Sociale Verzekeringsbank zijn beleid op dit punt herzien. Kafala-
ouders krijgen nu wel kinderbijslag mits zij het kind in een duurzame relatie 
opvoeden als hun eigen kind en de biologische ouders zich feitelijk niet met de 
opvoeding van en zorg voor het kind bemoeien.17 Deze benadering wordt later ook 
gecodificeerd in een regeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken, waarin naast 
Kafala ook nog wat andere vergelijkbare gevallen worden behandeld. 
 Maar waarom botste tot voor kort de rechtsfiguur van de Kafala met de regels 
van het Nederlandse socialezekerheidsrecht, c.q. de Algemene Kinderbijslagwet (de 
AKW)? Volgens de regels van de AKW hebben de ouders van een kind recht op 
kinderbijslag voor hun natuurlijke (eigen) kind zowel als voor een pleegkind. “De 
AKW opent in situaties dat het kind niet als ‘eigen kind’ kan worden aangemerkt, een 
recht op kinderbijslag voor ‘pleegkinderen’… Van een pleegkindsituatie is sprake als 
een kind in het huishouden van de pleegouder(s) wordt opgevoed en onderhouden. De 
ratio van het recht op kinderbijslag voor pleegkinderen is om een bijdrage te geven in 
de kosten van het levensonderhoud van het kind in situaties dat niet de eigen ouders 
maar een andere persoon de opvoedingstaak ten opzichte van het kind (de kinderen) 
heeft overgenomen” (idem).  
 Voor de Marokkaanse Kafala-ouders veroorzaakte een zodanige kwalificatie van 
het pleegouderschap (het pleegkind als ‘eigen kind’) een probleem omdat de 
verhoudingen en betrekkingen tussen het Kafala-kind en zijn natuurlijke ouders niet 
zijn verbroken of aangetast. Zolang een ouder die niet uit het ouderlijke gezag is 
ontzet, nog in leven is, wordt deze geacht nog beslissingen aangaande de opvoeding 
van het kind te nemen (idem, p. 364) en kon het Kafala-kind in de zin van de AKW 
niet worden beschouwd als een ‘eigen kind’ van de Kafala-ouders. Met andere 
woorden neemt de AKW hier in beginsel geen pleegouderschap aan en “kan de 
rechtsfiguur Kafala, … niet altijd aan ons begrip pleegkind gelijkgesteld worden” 
(idem, p. 363). 
 
Zoals vermeld worden het socialezekerheidsrecht en de ambtelijke praktijk daarvan 
niet alleen geconfronteerd met buitenlandse instituties zoals bigamie maar ook met de 
cultuur, waarden en normen die binnen een distincte groepering gelden. Deze 
‘geschillen’ worden onder meer geregeld door de rechter tijdens de zitting. 
                                                 
15 Om de familielijnen te beschermen verbiedt de islam adoptie van kinderen. Daarom heeft het 
islamitische recht de Kafala als een alternatief van adoptie.  
16 LJN: AU8343, Rechtbank Utrecht, 192066/FA RK 05-125. 
17 Zie o.a. SVB Beleidsregels 2005 & Algemeen Verbindende Voorschriften, SDU-uitgevers, Den Haag, 
2005:54. 
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Bijvoorbeeld de sanctie die een werkloze werd opgelegd die een taak in het 
vleesvervoer weigerde omdat zijn (islamitische) godsdienst hem verbood 
varkensvlees aan te raken, liet het Arbeidshof van Brussel niet in stand, omdat het 
door de betrokkene gemaakte voorbehoud, gesteund op religieuze redenen, geenszins 
impliceerde dat hij zich niet beschikbaar stelde voor de algemene arbeidsmark 
(Cuypers, 2002, p. 351). Of een ander voorbeeld dat betrekking heeft op de kwestie 
van polygamie in het socialezekerheidsrecht. Een Marokkaanse aanvrager had twee 
vrouwen: één in Marokko, één in Nederland. Hij kreeg kinderbijslag voor de kinderen 
die bij zijn vrouw in Marokko verbleven. Het districtskantoor voor de uitvoering van 
de AKW wist niet dat hij ook met de tweede vrouw in Nederland was getrouwd. Toen 
zijn kind van de tweede vrouw in Nederland was geboren, ging de man de geboorte 
van zijn kind melden bij de gemeente en kinderbijslag bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) voor hem aanvragen. Hij vermeldde daarbij dat hij reeds 
twee jaar (ook) met de in Nederland wonende vrouw was gehuwd. Voor de in 
Marokko verblijvende kinderen kon de man niet aantonen dat hij die de laatste twee 
jaar (in voldoende mate) had onderhouden. Het SVB districtkantoor nam de 
beslissing dat de man die kinderbijslag terug moest betalen (Minderhoud, 1993, p. 
87). 
 
Naast deze situaties worden uitvoerende ambtenaren in hun directe contacten met 
cliënten soms ook geconfronteerd met distincte gewoonten en waarden. Dit heeft in 
de meeste gevallen betrekking op ‘botsingen’ tussen een distincte cultuur en de 
sociale regels van de instelling of de eigen ideeën en beschouwingen van de 
betrokken uitvoerende ambtenaar. Wij geven hier enkele voorbeelden. 

Een Marokkaanse man had een bespreking met de verzekeringsarts. De man had 
tien kinderen. Drie van zijn kinderen waren doof en één was redelijk ernstig gestoord. 
De man viel regelmatig uit met vage long- en maagklachten. De verzekeringsarts was 
ervan overtuigd dat de voornaamste oorzaak van zijn uitvallen lag aan de 
thuisproblemen en primair aan die met het gestoorde kind. Hij vroeg de Marokkaan of 
het niet beter was het kind in een inrichting te plaatsen. “Dat kon volgens de man 
echter niet, omdat dit een schande zou zijn voor het gezin ten aanzien van de 
Marokkaanse gemeenschap. Voor de man is er alleen sprake van maag- en 
longklachten. Op grond hiervan is de man echter geschikt voor eigen of ander werk” 
(Minderhoud, 1993, p. 120). 

Nog een ander voorbeeld. De meeste leden van Turkse of Marokkaanse 
groeperingen die in de ZW of WAO (WIA) zitten vinden het niet leuk om met de 
verzekeringsarts een afspraak op vrijdag te hebben, omdat voor islamieten vrijdag een 
gebedsdag is. Om ‘problemen’ te voorkomen maken verzekeringsartsen (in ons 
onderzoek) met moslim cliënten geen afspraak op vrijdag. 
 
We hebben hier slechts enkele voorbeelden gegeven die met multiculturaliteit op 
enkele gebieden van de sociale zekerheid te maken hebben. Het blijkt dat in het 
socialezekerheidsrecht reeds in ruime mate ervaring is opgedaan met de cultuur en de 
religieuze overtuiging van individuen die tot een distincte groepering behoren.  
 
1.3 Veranderend onderwijs 
 
Het principe van vrijheid van onderwijs werd voor het eerst opgenomen in de 
Nederlandse Grondwet in 1848. Dat betekende dat een school mocht worden 
opgericht en onderwijs mocht worden gegeven op basis van (een bepaalde) 
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godsdienst, levensbeschouwing of maatschappijzienswijze. Dat wil zeggen dat men 
met het principe van vrijheid van onderwijs het bestaan van multiculturaliteit of de 
specifieke vorm van religieus pluralisme in de samenleving accepteerde. Het resultaat 
van die regelgeving was dat naast openbare scholen bijzondere scholen konden 
worden opgericht die hun onderwijsvisie en programma baseerden op bijvoorbeeld 
een rooms-katholieke of protestants-christelijke godsdienst en traditie. De bijzondere 
scholen moesten toen nog wel worden bekostigd door de ouders en hun medestanders 
die de school hadden gesticht.  

Zoals vermeld hadden de verzuiling van de Nederlandse maatschappij en het 
principe van soevereiniteit in eigen kring gehanteerd door Abraham Kuyper en de 
zijnen ook grote invloed op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Eén van 
de belangrijkste gevolgen was het opnemen in de Grondwet (in 1917) van de gelijke 
bekostiging van het openbaar en bijzonder onderwijs, basis en voortgezet.  

Later in 1920 werd het principe van vrijheid van onderwijs ingeroepen bij de 
invoering van de Wet op het Lager Onderwijs. Sindsdien “geldt godsdienstonderwijs 
en levensbeschouwelijk vormingonderwijs als een regulier, zij het facultatief 
onderdeel van het lesrooster op openbare scholen” (Rath, 1996, p. 51. Cursief 
origineel).  
 
De status van het godsdienstonderwijs is vastgelegd in de Wet op het Basisonderwijs 
[1985]. Volgens de Wet is de gemeente verplicht aan de totstandkoming van 
godsdienstonderwijs mee te werken als ouders dat voor hun kinderen wensen (Rath, 
1996, p. 52).  

Vermeulen benadrukt dat de huidige rechtsorde en het tegenwoordige 
onderwijsstelsel beschouwd kunnen worden als producten van het wegvallen van de 
geloofseenheid en de daaruit voortvloeiende godsdienst(burger)oorlogen in de 
zestiende en zeventiende eeuw en van de opkomst van de soevereine nationale staat, 
die niet meer van kerk en adel afhankelijk is (Vermeulen, 2002, p. 159).  

Na de opkomst van de ‘gastarbeidersmigratie’ en de pleidooien van islamitische 
organisaties in Nederland voor de invoering van bijzondere islamitische scholen 
maakte het Ministerie van Binnenlandse zaken duidelijk dat het principe van vrijheid 
van onderwijs ook van toepassing is voor ‘godsdiensten van etnische minderheden’.18

 
Het gevolg van een dergelijke regeling is de oprichting van islamitische scholen 
waarin de islamitische godsdienstige traditie de bron vormt voor het basisprincipe(s) 
waarop het onderwijs binnen deze scholen wordt gegeven.  
  
1.3.1 Openbaar en bijzonder onderwijs 
 
Het openbaar basis- en voortgezet onderwijs is een onderwijsvorm die door de 
Nederlandse overheid zelf wordt behartigd. Op openbare scholen is het 
onderwijsprogramma en wordt het onderwijs niet gebaseerd op de principes van één 
bepaalde godsdienst of levensovertuiging als grondslag voor de betrokken school. 
Aangezien het openbaar onderwijs vrij is van religieuze of levensbeschouwelijke 
invloeden is een openbare school als openbare onderwijsvorm toegankelijk voor 
zowel atheïstische leerlingen als leerlingen die tot bijvoorbeeld een rooms-katholieke, 
protestants-christelijke, orthodox-christelijke, islamitische, hindoeïstische of joodse 

                                                 
18 Volgens Rath et al., 1996, p. 51. 
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religieuze gemeenschap behoren.19 Dat houdt ook in dat een openbare school zich 
expliciet neutraal opstelt ten opzichte van de gelovigen van verschillende 
godsdiensten (Ter Avest, 2003, p. 73). De ‘neutraliteit’ betekent dat de school zich 
open en gelijk moet opstellen met betrekking tot het uitoefenen van religieuze 
verplichtingen van al deze belijders (leerlingen en docenten) op school. Dat wil 
zeggen dat een openbare school een actieve opstelling (‘actieve pluriformiteit’) ten 
opzichte van diversiteit inneemt, c.q. het aannemen van een “open houding ten 
opzichte van andere etniciteiten en culturen en het stimuleren van het verkennen en 
waarderen van culturen die anders zijn dan de cultuur waar het kind in gesocialiseerd 
wordt” (idem, p. 74).  

Eén van de leidende principes op de openbare school is het respect voor alle 
culturen, religieuze overtuigingen en levensbeschouwingen. Artikel 43 lid 3 van de 
Wet op het Basisonderwijs stelt dat in het openbaar onderwijs met eerbiediging van 
ieders godsdienst of levensbeschouwing les wordt gegeven. Dat betekent dat de 
school verplicht is om dezelfde onderwijsmogelijkheden en dezelfde faciliteiten aan 
alle leerlingen te garanderen en ook te verschaffen ongeacht hun etnische, culturele of 
religieuze achtergrond. Bijvoorbeeld: een leraar lichamelijke opvoeding wijkt van de 
regel op school af en laat enkele islamitische leerlingen (op hun religieus 
gemotiveerde verzoek) gymmen met lange broek terwijl hij ervan overtuigd is dat zij 
dat willen omdat zij (donkere) haartjes op hun benen hebben (en die wellicht niet af 
mogen scheren). Aangezien hij op het verzoek is ingegaan laat hij ook alle 
Nederlandse meisjes en meisjes die tot een andere etnische en/of culturele groepering 
behoren met een lange broek gymmen.20  
 
Een ander geval is een bijzondere protestants-christelijke middelbare school in 
Amsterdam die weigerde te voldoen aan het verzoek van moslimleerlingen om voor 
het zeggen van hun gebeden een apart lokaal op school beschikbaar te stellen, op 
grond van het argument dat dit ook niet toegekend werd aan leerlingen van de school 
met een andere religieuze achtergrond.  

Het bijzonder onderwijs wordt ingericht vanuit een bepaalde godsdienstige, 
levensbeschouwelijke of onderwijskundige achtergrond, zoals daar zijn rooms-
katholieke, protestants-christelijke, joodse, hindoeïstische, islamitische en 
antroposofische (bijzondere) scholen. Sinds 1917 wordt het bijzonder onderwijs dus 
op dezelfde wijze als de openbare scholen gefinancierd door de overheid. Volgens 
Ter Avest vormen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen “elk ongeveer 
eenderde van alle scholen. Van deze scholen heeft vier procent een 
leerlingenpopulatie die voor veertig percent of meer bestaat uit allochtone leerlingen” 
(Ter Avest, 2003, p. 75). In 2002 waren er 34 islamitische basisscholen in Nederland 
met een bevolking van ongeveer 4 procent van alle moslimleerlingen in Nederland 
(idem, p. 82). 

Met betrekking tot het al of niet uitsluiten van anders-gelovige leerlingen op 
bijzondere scholen bespreken wij slechts hoe protestants-christelijke en rooms-
katholieke onderwijsbesturen elk voor zich op verschillende wijze met deze situatie 
(proberen) om te gaan. Wij behandelen alleen deze twee nominaties omdat andere 
religieuze onderwijsvormen zoals islamitische en hindoe scholen mono-cultureel zijn: 

                                                 
19 Het Artikel 43 lid 2 van de Wet op het Basisonderwijs stelt dat openbare scholen toegankelijk zijn 
voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 
20 Meer over deze casus zie hoofdstuk 5., ‘Nader onderzoek naar geselecteerde culturele misverstanden 
in de klas’. 
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op deze scholen zitten slechts leerlingen met een islamitische resp. een hindoe 
achtergrond.  

Bij de (bijzondere) protestants-christelijke scholen is in dit verband sprake van 
drie typen scholen. In de eerste plaats gaat het dan om een richtingsschool of 
getuigenisschool (Ter Avest, 2003, p.77). Dit type school neemt een ‘gesloten’ 
houding aan ten opzicht van leerlingen en docenten met een andere cultuur en/of een 
andere religieuze overtuiging dan die van de school(bevolking). “Het contact met 
belijders van ander godsdiensten is gericht op het doen inzien van hun tekort dat 
bestaat in het ‘nog niet’ erkennen van het christendom als de enige en unieke 
heilsweg. Men stelt zich tot doel de ander te overtuigen en te bekeren” (idem). Het 
tweede type is de christelijke ontmoetingsschool. Deze school wil anders-gelovige 
leerlingen laten kennis maken met christelijke tradities en geloof zowel als de 
christelijke leerlingen laten kennis maken met het geloof en de traditie van andere 
godsdiensten (idem, p. 78). Het derde type is de samen-(als gelovigen)-op weg-
school: “deze school onderscheidt zich door het geloven te zien als de weg naar een 
toegezegde toekomst, waarbij zij anders-gelovigen beschouwt als reisgenoten 
onderweg naar dezelfde toekomst” (idem). 

Refererend aan Hermans duidt Ter Avest aan dat met betrekking tot het al of niet 
uitsluiten van anders-gelovige leerlingen bij rooms-katholieke scholen sprake kan zijn 
van vier verschillende modellen: de monoloogschool, de kleurloze school, de 
veelkleurige school en de dialoogschool. Bij de monoloogschool is de christelijke 
traditie de enige en unieke weg tot het welzijn. De primaire taak van de school is om 
aan alle (katholieke en niet-katholieke) leerlingen op school het rooms-katholieke 
geloof over te dragen en leerlingen in die traditie te socialiseren (Ter Avest, 2003, p. 
80). “In de kleurloze school heeft de secularisatie de aandacht voor de christelijke 
traditie naar de achtergrond geschoven” (idem). Katholieke noch anders-gelovige of 
atheïstische leerlingen vormen de kerngroep voor het beleid van dit type school. Het 
gevolg van deze benadering is dat hoewel de school een katholieke school is en er 
katholieke leerlingen op zitten dit geen gevolgen heeft voor de vorming van de 
algemene schoolwaarden. Bij de veelkleurige school ligt de prioriteit bij de 
pedagogische verantwoordelijkheid van de school voor (met name) de allochtone 
leerlingen.21 “De anders-gelovigheid van de allochtone leerling is niet het 
aandachtspunt, maar de achterstandssituatie waarin het kind verkeert. Het doel is niet 
zozeer de ontwikkeling van de identiteit van de leerling in godsdienstig, maar veel 
meer in moreel opzicht” (idem, p. 80-81). De levensbeschouwelijke ontwikkeling van 
haar leerlingen stelt de dialoogschool voorop. De dialoog tussen de godsdiensten 
vindt de school van doorslaggevend belang. “Het doel is de leerlingen kennis te laten 
maken met het christendom en andere godsdiensten, gericht op de persoonlijke 
participatie aan en inbreng in de dialoog” (idem, p. 81). 
 
1.3.2 Onderwijsrecht en distincte cultuur 
 
Botsingen tussen een distincte cultuur, tussen distincte waarden en normen en de 
regels van de dominante rechtsorde op het gebied van onderwijs zijn denkbaar, zo 
gauw deze distincte waarden worden geconfronteerd met rechtsregels (zoals 
wettelijke regels en schoolregels) en met de sociale regels die op een school worden 
gehanteerd (sociale regels op school). In deze studie zijn schoolregels (regels op 

                                                 
21 De veelkleurige school volgt in de (onderwijs)praktijk haar katholieke visie op het onderwijs, maar 
geeft aan de eigen katholieke identiteit geen hoge prioriteit (Ter Avest, 2003, p. 80). 
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school) de regels die door de schoolleiding zijn opgesteld en in de praktijk worden 
toegepast.  
 
In hun besluitvorming zijn scholen verplicht om tamelijk streng de wettelijke regels 
toe te passen, primair de regels van de Leerplichtwet. Volgens de wet zijn ouders 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en zij zijn er verantwoordelijk 
voor dat hun kinderen regelmatig naar school gaan en regelmatig de lessen volgen.22 
Dat betekent dat de redenen om niet naar school te gaan redelijk en verdedigbaar 
moeten zijn. Het betekent ook dat een leerling (en/of zijn ouders) niet zelf mag 
bepalen welke lessen hij (hun kind) wel of niet volgt. Als dat toch gebeurt probeert de 
school in eerste instantie zelf tot een oplossing te komen. Bij de meest problematische 
overtredingen wordt de leerplichtambtenaar betrokken. Een voorbeeld van dat laatste 
is een casus van een hindoestaans-Surinaamse leerlinge die met haar ouders in 
Nederland komt wonen. Zij heeft problemen met het zich aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden en aan de Nederlandse cultuur. Omdat zij hier niet kan wennen en 
terug wil naar Suriname, gaat het meisje zonder toestemming en zonder dat haar 
ouders het weten niet meer naar school. Zij is op een gegeven moment meer dan tien 
werkdagen achter elkaar afwezig. Daarop wordt de leerplichtambtenaar er door de 
schooldirectie bij betrokken. 

Botsingen tussen distincte waarden en wettelijke regels ontstaan in vele andere, 
uiteenlopende situaties. In de meeste casussen gaat het om botsingen die in relatie 
staan tot schoolverzuim zoals verzuim voor het vieren van het Suiker- of Offerfeest 
(belangrijke culturele en religieuze gebeurtenissen voor moslims in Nederland) of 
verzuim voor de rituele besnijdenis van moslim en joodse jongens. De meeste 
openbare en bijzondere scholen regelen dergelijke aanvragen voor verlof als ‘andere 
gewichtige omstandigheden’ in de zin van art. 11 onder g. en 14 Leerplichtwet 
(Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek). Aangezien de Wet geen 
definitie van het begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’ geeft, voelen scholen 
zich vrij om zelf de inhoud van dat juridisch concept te bepalen. 
 
Zoals boven vermeld zijn alle (openbare) scholen verplicht om leerlingen ongeacht 
hun culturele achtergrond gelijk te behandelen en aan alle leerlingen dezelfde 
onderwijsmogelijkheden te bieden. Bijvoorbeeld: een openbare school stelt de 
zwemles als onderdeel van het onderwijsprogramma verplicht voor de klassen 3 en 4. 
Maar sommige islamitische ouders vinden het niet leuk dat hun dochters moeten 
zwemmen samen met andere (mannelijke) leerlingen en willen hun kinderen deze 
lessen niet meer laten volgen. De school stelt onmiddellijk een extra zwemdocent aan 
voor de klassen 3 en 4. De klassen worden tijdens de zwemles gesplitst, waarbij een 
docente les geeft aan de meisjes en een docent aan de jongens. Waarom stelde de 
school onmiddellijk een tweede zwemdocent aan? Waarom regelde de school de 
multiculturele kwestie op deze manier? Volgens de Wet op het Basisonderwijs is een 
openbare school (zoals die in ons voorbeeld) verplicht om een distincte cultuur, een 
distincte religie of levensbeschouwing van haar leerlingen te respecteren en derhalve 
bij het uitvoeren van het verplichte onderwijsprogramma (zoals de zwemles) gelijke 
kansen en mogelijkheden te bieden aan alle leerlingen ongeacht hun etnische, 
culturele of religieuze achtergrond.23

                                                 
22 Artikel 2 lid 1, Leerplichtwet, 1969. 
23 Artikel 46. (Karakter openbaar onderwijs) van de Wet op het Basisonderwijs stelt dat het openbaar 
onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en 
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 Er bestaan in dit opzicht verschillen in de verplichtingen van openbare scholen en 
van scholen in het bijzonder onderwijs. Bijzondere scholen zijn ook verplicht om alle 
leerlingen gelijk te behandelen (dus niet te discrimineren) maar zij zijn niet verplicht 
bepaalde wettelijke regels en richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap te volgen. Als de school in ons voorbeeld een bijzondere school is, dan is 
zij niet verplicht om een tweede zwemleraar(lerares) aan te trekken en de leerlingen te 
splitsen in een groep jongens en een groep meisjes maar kan zij de les laten uitvoeren 
met slechts één leerkracht. Of een ander voorbeeld: volgens de “Leidraad kleding op 
school” van het Ministerie dat kledingvoorschriften regelt van leerlingen in het 
openbaar onderwijs zijn bijzondere scholen niet verplicht bepaalde rechtsregels van 
de Leidraad toe te passen: anders dan openbare scholen mogen zij het dragen van een 
hoofddoek in de klas of op school verbieden.24

 
Naast de botsingen tussen distincte waarden en normen en wettelijke regels, 
richtlijnen van het Ministerie en regels op school ontstaan ook botsingen tussen 
distincte culturen en de sociale regels op een school, bijvoorbeeld: ‘macho’ gedrag 
van Marokkaanse en Turkse leerlingen tegen vrouwelijke docenten, het weigeren van 
Turkse jongens om het lokaal na de les Tekenen en Handvaardigheid te vegen, het 
uiten van extreme meningen over homoseksualiteit door Surinaamse, Turkse en 
Marokkaanse jongens. 

De docent is degene die in de meeste gevallen direct geconfronteerd wordt met 
de eis van leerlingen om hun cultureel-etnische of religieuze waarden en normen te 
kunnen hanteren in de klas. Bij al deze multiculturele botsingen staat de docent 
centraal. Daarom ook zijn wij in deze studie bezig met het bestuderen van het 
handelen van docenten in geval van multiculturele botsingen. Het accent ligt op zijn 
reacties en beslissingen in de situatie dat hij met het (disincte) gedrag van een leerling 
wordt geconfronteerd, zoals het weigeren van een leerling die Jehova’s getuige is 
(dan wel zijn ouders) om deel te nemen aan een verplichte meerdaagse excursie of de 
weigering van een islamitische leerling van een middelbare horecavakschool om 
verschillende soorten wijn te proeven, iets dat deel uit maakt van het verplichte 
onderwijsprogramma “Keuken”. Deze en vele andere voorbeelden behandelen wij 
meer diepgaand in de hoofdstukken 4 en 5. 
 
1.4 De opzet van dit boek 
 
In hoofdstuk 2 wordt de theoretische grondslag van het onderzoek besproken. Het 
onderzoek is gerelateerd aan Lipsky’s (1980) theorie over het (ambtelijk) handelen 
van ‘street-level bureaucrats’ (de docenten in ons onderzoek) – over het gedrag van 
docenten, over hun beslissingen en over de motieven die hun besluitvorming bepalen. 
In dit opzicht sluiten wij ons aan bij de theorie van de ambtelijke regeltoepassing van 
                                                                                                                                            
met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden, dat openbare scholen 
toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en dat 
openbaar onderwijs gegeven wordt met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
24 De Leidraad, op pagina 2, stelt dat een bijzondere school eisen mag stellen aan leerlingen en 
personeel die nodig zijn voor de verwezenlijking van zijn grondslag. Een katholieke of protestants-
christelijke school mag leerlingen of docenten daarom ook verbieden een hoofddoek of 
gezichtsbedekkende sluier te dragen, als de school aannemelijk kan maken dat zulke geloofsuitingen 
het onmogelijk maken de grondslag van de school te verwezenlijken. Zo’n verbod mag alleen worden 
toegepast als er een consequent aannamebeleid wordt gevoerd in het licht van de grondslag van de 
school en als het kledingvoorschriftenbeleid consequent wordt gehandhaafd. 
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Knegt (1986). De betekenis van regels voor het gedrag van ‘ambtenaren’ wordt 
uitgelegd vanuit het perspectief van de interpretatieve sociologie. Die benadering 
wordt vervolgens gekritiseerd omdat wij menen dat zulke regels niet kunnen worden 
gezien als vaste routines die gedragsverwachtingen legitimeren. In dit onderzoek 
kiezen wij een ex post benadering als uitgangspunt voor de betekenis van regels. 

In het eerste deel van hoofdstuk 3 wordt de probleemstelling van het onderzoek 
geformuleerd, terwijl in het tweede deel van dat hoofdstuk de methode en de 
uitvoering van het empirisch onderzoek worden besproken.  

In het vierde en vijfde hoofdstuk worden de bevindingen van het empirisch 
onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 4 een algemeen overzicht van 
multiculturaliteit in de klas, terwijl in hoofdstuk 5 negen casussen diepgaand worden 
geanalyseerd.  

In hoofdstuk 6 presenteren wij een nieuwe theoretische benadering van de 
betekenis van regels voor het gedrag van ‘ambtenaren’, terwijl in hoofdstuk 7 de 
nodige conclusies worden getrokken. 
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