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LAURENTT CHAMBON - SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS : 

Hett zout van de democratie, de toegankelijkheid van de 
politiekee macht voor minderheden in Frankrijk en in Nederland 

Recentee discussies over nationale identiteit, de kloof tussen politiek en burger en over 
cultuurverschillenn hebben allemaal te maken met de rol van minderheden in de 
politiek.. De clichébeelden van Nederland als een multiculturele samenleving en 
Frankrijkk als smeltkroes van volken komen niet altijd, verre van dat, overeen met de 
werkelijkheid:: minderheden nemen in beide landen niet altijd daadwerkelijk op een 
evenwichtigee manier deel aan het politieke bedrijf. Als vrouwen al zoveel moeite 
hebbenn om zich een positie te verwerven in de politiek, welke strategieën moeten dan 
gevolgdd worden om homoseksuelen en etnische minderheden een plaats te geven? 

Dee mate waarin een systeem daadwerkelijk democratisch is, is onder meer af te meten 
aann de manier waarop minderheden vertegenwoordigd zijn. Sommige van onze 
zekerhedenn over minderheden kunnen ter discussie gesteld worden, vooral onze 
opvattingenn over democratie, waarbij burgers inspraak kunnen uitoefenen op het 
beleid,, wat verder gaat dan alleen een stem uitbrengen tijdens de verkiezingen. Hierbij 
kann literatuur uit feministische en queerstudies gebruikt worden om 
machtsverhoudingenn bloot te leggen en te kijken hoe een geslaagde emancipatie van 
minderheden,, seksueel of etnisch, eruit kan zien. (Hoofdstuk 1) 
Dee tegenstrijdige invloed die de Franse revolutie heeft gehad op de opvatting van 
natiess over verscheidenheid, in het bijzonder de positie van de vrouw, maar ook de 
beperkingenn die het kiesstelsel met zich meebrengt als het gaat om parlements- en 
senaatsverkiezingen,, verklaren gedeeltelijk de beperkte positie die minderheden 
structureell  innemen in de Franse politiek (Hoofdstuk 2). 
Dee Nederlandse politieke traditie, die sterk beïnvloed is door de verzuiling, leent zich 
daarentegenn uitstekend voor de integratie van minderheden in het politieke systeem; 
zowell  structureel (kiesstelsel, principe van evenredige vertegenwoordiging) als 
cultureell  (verzuiling, gevolgd door multiculturele samenleving) (Hoofdstuk 3). 

Alss we de vertegenwoordiging van minderheden in beide nationale parlementen 
bekijken,, kunnen we echter concluderen dat de mate waarin minderheden toegang 
hebbenn tot het politieke systeem verre van perfect is. Hoewel er in de Tweede Kamer 
veell  meer minderheden zitten dan in het Franse parlement, waar ze sterk 
ondervertegenwoordigdd zijn, is hun positie daar nog verre van ideaal. Ze worden nog 
veell  te vaak gebruikt als excuus om maar een vrouw, een etnische minderheid of een 
homoseksueell  in de fractie te hebben (in de volksmond wel omschreven als 'excuus-
Truus'' of *alibi-Ali') . Daarbij hebben ze niet de mogelijkheid om zich volledig fysiek 
enn politiek te manifesteren, hoewel dit per partij verschilt (Hoofdstuk 4). 
Tweee case studies die respectievelijk gaan over de erkenning door de wet van 
huwelijkenn tussen twee personen van hetzelfde geslacht (hoofdstuk 5) en over de 
behandelingg voor de wet van moslims (hoofdstuk 6) maken deze analyse compleet, 
vanuitt de vraag of deze minderheden vertegenwoordigd zijn in het parlement of niet. 
Dee algehele openstelling van het huwelijk voor homosekselen in Nederland, dat 
bekendd staat om zijn pragmatisme, waar voor elk geval een uitzondering bestaat, staat 
gekk genoeg lijnrecht tegenover het Franse geregistreerd partnerschap (PaCS), een 
uitzonderingsmaatregell  in een land dat zich beschouwt als universeel (waar dezelfde 
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regelss gelden voor iedereen). Tegenover de invloed van de kerk en de traditionele 
tegenstellingenn tussen links en rechts in Frankrijk staat het Nederlandse pragmatisme 
mett zijn voorbeeldige homolobby. De case study van de moslims is meer 
voorspelbaarr Frankrijk heeft vastgeroeste politieke en ambtelijke structuren die 
voornamelijkk voortkomen uit een koloniale, culturele en politieke erfenis, maar ook 
uitt een reïficatie van de scheiding tussen kerk en staat, die er van middel tot doel is 
geworden.. In Nederland heeft de erfenis van de verzuiling Nederlanders tegen wil en 
dankk tolerant gemaakt ten opzichte van moslims, ondanks hun sterke weerzin op 
maatschappelijkk en politiek gebied tegen hun godsdienst. Hierdoor worden moslims in 
bepaaldee opzichten gelijk behandeld als het om hun godsdienst gaat (de bouw van 
moskeeën,, het dragen van een hoofddoek, het oprichten van islamitische scholen). 

Uitt dit onderzoek kunnen verschillende belangrijke conclusies getrokken worden met 
betrekkingg tot de toegang van minderheden tot de politieke macht: het belang van (a) 
dee onafhankelijkheid van de staat (zich niet laten leiden door een bepaalde moraal, de 
kerkk of een dominante cultuur), (b) een daadwerkelijke wil om mechanismen voor 
deelnamee van minderheden in te stellen (die altijd gevoelig liggen en een beperkte 
houdbaarheidsdatumm hebben), en vooral (c) technieken voor deelname van 
minderheden,, die niet verward mogen worden met hun doel. Edelmoedige ideeën over 
universelee waarden veranderen niet zo maar in een duidelijke vertegenwoordiging van 
minderhedenn zonder dat er technieken bestaan die dat garanderen. Dit mag niet alleen 
afhangenn van de goede wil van de meerderheid van dat moment. 
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