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8 8 

CASUS S 

11 Inleidin g 

Mett de discussie in het voorgaande hoofdstuk is hopelijk een adequaat kader 

geschapenn waarbinnen nu enkele concrete kwesties en casus uit de 

multiculturalistischee discussie kunnen worden geanalyseerd. De kwesties zijn alle te 

reconstruerenn als instanties waarbij de bias-claim gemaakt zou kunnen worden. 

Multiculturalistenn zijn erop uit om de corresponderende ongelijkheden te remediëren. 

Zijj  kiezen zo'n reparatiestrategie omdat ze nonneutraliteit of bias als een hard 

gegevenn beschouwen. Deels is dat ook zo. Zie de onontkoombare 

levensbeschouwelijkee bias van een officiële landstaal. Zie de conventies volgens 

welkee publieke instituties opereren. Zie de wellicht onontkoombaar perfectionistisch 

getintee normering van aanstootgevend gedrag. 

Maarr zoals ik het zie, betekenen zulke onontkoombaarheden niet dat het ideaal 

vann neutraliteit moet worden verlaten, maar slechts dat een liberale staat ernaar moet 

strevenn om particularisme tot een minimum te beperken, in plaats van bestaande 

'lekken'' telkens ad hoc te dichten met reparatieregelingen. Walzer noemt zo'n 

rigoureuss neutrale staat een staat "zonder culturele of religieuze projecten",1 maar dat 

iss niet accuraat. Een antiperfectionistische staat is zelf een cultureel project, zoals elk 

menselijkk project een cultureel project is. Waar het om gaat is dat mensen zoveel 

mogelijkk manoeuvreerruimte en mogelijkheidsvoorwaarden hebben om te trachten 

goedee levens te leiden. 

Inn dat licht bezien, waarom zou je niet gewoon kijken hoever je komt via de 

principiëlee route van liberale neutraliteit? Waar de bias-claim in een concreet geval, 

enn in het licht van de nuances en reserves van het vorige hoofdstuk, een legitiem 

bezwaarr vormt, daar stel ik voor om de feitelijke - historisch gegroeide - situatie te 

veranderen,, zodat de praktijk beantwoordt aan de eisen van de liberale filosofie. 

Waar,, aan de andere kant, de bias-claim in een concreet geval in het geweer komt 

tegenn beleid dat op zichzelf goed is te rijmen met het ideaal van liberale neutraliteit, 

correctt begrepen, daar moeten de multiculturalistische ontheffingen, erkenningen, 

subsidies,, privileges en wat dies meer zij, worden verworpen. Met andere woorden: 

alss de inrichting van een in naam liberale staat werkelijk niet-neutraal is, wat de bias-

11 M. Walzer, 'Comment', in C. Taylor ca., Multiculturalism, Princeton: Princeton University Press 
1994. . 
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claimm deels terecht zegt, laten we haar dan wel neutraal maken in plaats van een 

wirwarr van uitzonderingen in te bouwen in een gemankeerd stelsel. 

NotaNota bene: in het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat liberale neutraliteit in 

termenn van all-purpose goederen een fuzzy karakter heeft in de context van concrete 

alledaagsee vraagstukken, onder andere in verband met de noodzaak om abstracte 

primairee goederen te interpreteren en prioriteren. Dat laatste is een taak voor de 

participantenn in een democratisch systeem. Dat brengt mee dat ik in de evaluatie van 

dee concrete kwesties en casus slechts een 'marginale' toetsing' zal proberen te 

verrichten.. Dat wil zeggen, ik zal nagaan of de rechtvaardiging, de ratio van een 

concreett stuk beleid (wetgeving, jurisprudentie, een complex van beleidsvormen) met 

enigee plausibiliteit kan worden gereconstrueerd als een liberaal-neutrale. Er wordt 

niett ten finale beoordeeld of de implementatie van neutrale doelen en belangen een 

optimumm betreft in termen van rationaliteit, doelmatigheid en logica. Dan zou ik het 

werkk van wetgever en rechter gaan zitten overdoen alsof er een liberale theorie als 

blauwdrukk bestaat die in een logische sequentie - van abstract naar concreet op de 

omstandighedenn 'in het veld' kan worden toegepast. Ik heb echter in het vorige 

hoofdstukk al vastgesteld dat het niet zo werkt. 

Watt een marginale toetsing wel kan, is het uitsluiten van gevallen die met de 

bestee wil van de wereld niet van een neutrale rechtvaardiging kunnen worden 

voorzienn (er schuilt bijvoorbeeld een perfectionistisch christelijk ideaal achter). In 

zulkk soort gevallen moet de bias-claim worden erkend, en moet het betreffende beleid 

navenantt worden gewijzigd of geschrapt. Zo beschouwd kun je liberale neutraliteit 

begrijpenn als het beperken van de categorie legitieme redenen voor politieke 

besluitvorming,, tot bepaalde typen van redenen (zie vorige hoofdstuk); en, 

omgekeerd,, het uitsluiten van bepaalde andere typen van redenen (de beweerdelijk 

intrinsiekee waarde van concepties van het goede).2 Het gaat dus niet om het 

'oplossen11 van de kwesties en casus, maar om het markeren van de bandbreedte 

waarbinnenn een staat die het predicaat liberaal wil dragen kan manoeuvreren. 

22 Officiël e landstaa l 

Aangezienn prominente multiculturalisten als Taylor en Kymlicka zich vooral druk 

makenn om de kwestie van de officiële taal binnen een staat, en de vermeend onfaire 

consequentiess daarvan, lijk t het me passend om met dit onderwerp te beginnen. Aan 

hett eind van het vorige hoofdstuk gaf ik al enige voorzetten voor het denken over 

dezee kwestie, maar er valt nog wel wat meer over te zeggen. Kymlicka noemt de 

eenzijdigheidd van een officiële staatstaal en het gebrek aan theoretische doordenking 

hiervann in de klassiek-liberale literatuur "een significante smet op het blazoen van de 

22 Vgl. C. Larmore, Patterns of Moral Complexity, Cambridge: Cambridge University Press 1987, p. 
44. . 
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opvattingg van 'goedaardige veronachtzaming'". Het handhaven van een eenheidstaal 

is,, met andere woorden, een uiterst partijdige aangelegenheid, omdat mensen met een 

uitheemsee etnisch-culturele achtergrond en dus een andere moedertaal in een nadelige 

positiee komen te verkeren. 

Omm de zaken helder te krijgen, wat is nu precies het beleid dat ter discussie 

staat?? De meeste moderne democratieën hanteren één taal als de officiële taal voor het 

functionerenn van overheidsorganen en -instituties (parlement, gemeenteraden, 

rechterlijkee colleges, etc). Die taal wordt voorts verplicht onderwezen op scholen, en 

hett beheersen ervan is vaak verplicht voor nieuwkomers die moeten voldoen aan hun 

inburgeringsplichten.. Waarom is dit een smet op het blazoen van een staat met 

liberaal-neutralee pretenties? Burgers voor wie deze taal niet de moedertaal is en die 

dezee niet of gebrekkig beheersen, ondervinden duidelijk een nadeel ten opzichte van 

autochtonen.. In die zin is de officiële taal niet neutraal. Aan de andere kant, de taal is 

well  min of meer neutraal in de zin dat er geen specifiek levensideaal mee wordt 

weerspiegeld.. Zo bezien is taal "een cultureel neutraal, of utilistisch, 

communicatiemiddell  dat mensen uit verschillende culturen kan laten participeren in 

dezelfdee politieke gemeenschap." Gereformeerden bedienen zich net zo goed van het 

Nederlandss als hedonisten. Je zou kunnen zeggen dat de non-neutraliteit van de 

landstaall  ten aanzien van etnisch-culturele minderheden niet inhoudelijk (in 

levensbeschouwelijkee zin), maar formeel is. 

Tochh is dit niet vol te houden. De genoemde minderheden staan er wel degelijk 

ookk in termen van the good 'slechter voor'.5 Een taal is meer dan een formeel 

communicatiemiddel,, taal maakt ook deel uit van iemands identiteit en kan het object 

vann trots en diepgaande affiniteit zijn. Talen kunnen bovendien verschillend worden 

W.. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. I l l : "a 
significantt embarrassment for the 'benign neglect' view". Immigrantenrechten ('polycthnic rights') 
volgenn bij Kymlicka niet uit zijn cultuur-als-kcuzccontext-argument dat is besproken in hoofdstuk 3. 
Zee zijn integendeel compensatiemaatregelen in het licht van de bias-claim; 'maatschappelijke 
culturen'' hebben een homogeniserende werking waardoor immigranten in de knel komen. Het 
probleemm is dat, zoals we hebben gezien, 'maatschappelijke cultuur' onbeperkte variëteit toelaat en 
slechtss wordt beteugeld via de criteria taal en gouvernementele instituties, zodat het lastig is aan te 
wijzenn waarin hem dan de inherente bias, de uniformerende werking van zo'n cultuur zit. Die kan 
eigenlijkk alleen maar zitten in de taal. En verdomd, de voorbeelden die Kymlicka noemt, 
concentrerenn zich op taalkwesties: "It is a legal requirement for children to learn the English 
languagee in schools; it is a legal requirement for immigrants (under the age of 50) to learn English to 
acquiree American citizenship; and it is a de facto requirement for employment within the 
government""  (2002, p. 346). Dit zijn echter zwakke voorbeelden, want (1) Kymlicka onderschrijft 
neutraliteitt van rechtvaardiging en (2) hij vindt een eenheidstaal gerechtvaardigd vanuit liberaal 
perspectief.. Hoe kunnen die taalvoorbceldcn dan een "significant embarassment" zijn? 
44 R. Knopff, geciteerd in W. Kymlicka 1995, p. 221: "a culturally neutral, or utilitarian, means of 
communicationn which allows those of different cultures to participate in the same political 
community". . 
55 Zie ook C. Taylor, 'Nationalism and Modernity', in: R. McKim & J. McMahan (red.), The Morality 
ofof Nationalism, Oxford: Oxford University Press 1997, p. 34: "If a modern society has an 'official' 
language,, in the fullest sense of the term, that is, a state-sponsored, -inculcated, and defined 
languagee and culture, in which both economy and state function, then it is obviously an immense 
advantagee to people if this language and culture arc theirs. Speakers of other languages arc at a 
distinctt disadvantage." 
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gewaardeerdd in esthetische zin. Er is, met andere woorden, een duidelijk nadelig 

effectt in termen van het goede voor mensen die verknocht zijn aan een andere taal dan 

dee Nederlandse. (Kymlicka lijk t soms nog verder te gaan en te stellen dat culturele 

praktijken,, symbolen en waarden van etnische groepen in een andere taal niet kunnen 

wordenn overgedragen,6 maar hij maakt niet hard waarom niet.) 

Echter,, we weten inmiddels dat liberalen, inclusief Kymlicka op diverse plekken 

inn zijn werk, niet uit zijn op neutraliteit van effect, maar op neutraliteit van 

rechtvaardiging.rechtvaardiging. Wat is de rechtvaardiging voor het hebben van een eenheidstaal? Die 

rechtvaardigingg is meervoudig. Uit een oogpunt van soepel maatschappelijk verkeer, 

economischee en bestuurlijke efficiëntie, transparantie van politieke besluitvorming en 

datt soort zaken, is een beperkt aantal talen, het liefst één, onontbeerlijk in een 

politiekee gemeenschap.7 Een eenheidstaal is voorts volgens sommigen een 

onontbeerlijkk instrument voor het smeden van solidariteit en eenheid die nodig zijn 

voorr het functioneren van een modern land, zoals we straks zullen zien. Verder zijn er 

doelenn als het bevorderen van gelijke kansen. Iemand die de taal van het economische 

enn sociale leven van alledag niet beheerst, en daar ook niet in wordt geholpen via 

onderwijss of cursussen, zal sneller veroordeeld zijn tot een bestaan in de sociaal-

economischee marge. Vergelijk hierover Brian Barry: "Wat taal betreft kan een staat 

geenn neutrale positie innemen. [...] Gelijke kansen [...] betekent in dit geval dat 

iedereenn de mogelijkheid moet hebben om zich de landstaal eigen te maken, om 

onderwijss te volgen in die taal, en om op basis van die kwalificaties werk te vinden 

zonderr te lijden te hebben van discriminatie." 

Gegevenn deze rechtvaardigingen, kan nu gezegd worden dat het gesignaleerde 

nadeligee effect voor minderheden ook zo bedoeld is? Duidelijk niet. De taal wordt 

niet,, zoals bij Taylor in zijn pleidooi voor een zuiver Quebec, ingezet als middel om 

eenn bepaalde conceptie van het goede te laten 'overleven', om de manier van leven 

vann 'voorouderen' tot in de eeuwigheid te beschermen. De rechtvaardigingen hebben 

eenn ander karakter dan het perfectioneren van burgers volgens een bepaald 

volmaaktheidsideaal. . 

Dann moet de volgende vraag worden gesteld: kunnen de belangen die worden 

gediendd met een officiële taal worden geconstrueerd als publieke 'all-purpose' 

goederen,, vergelijkbaar met volksgezondheid, openbare orde, gelijke kansen, 

zelfrespect,, e tc? Dat kunnen ze voor zover een eenheidstaal een positief effect heeft 

opp gelijkheid van kansen, en voor zover je gelijke kansen als primair goed kunt 

**  W. Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford: Oxford University Press 1989, p. 175. 
77 Aan de andere kant, het aantal immigranten met een bepaalde taal kan zo groot worden dat er cen 
kritischee grens wordt bereikt. Het zou dan niet meer redelijk zijn om zo'n taal officiële erkenning te 
onthouden.. Iets dergelijk is bijvoorbeeld aan de hand in Californic met het aantal Spaanstalige 
inwonerss aldaar. 
ss B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 107: "Where language is 
concerned,, a state cannot adopt a neutral stance [...] [EJquality of opportunity [...] must be taken to 
meann that everybody should have an opportunity to acquire the country's language, to achieve 
educationall  success in that language, and to gain employment on the basis of those qualifications 
withoutt suffering discrimination." 
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kenschetsen.. Wellicht vallen de andere genoemde rechtvaardigingen, efficiëntie, 

soepell  sociaal verkeer, e tc, ook als all-purpose goederen te kwalificeren. In ieder 

gevall  roepen deze beleidsdoelen geen beeld op van een perfectionistische overheid. 

Enn hoewel de taalkwestie onder multiculturalisten een geliefd voorbeeld (zoniet een 

stokpaardje)) is om de - volgens hen - fundamentele partijdigheid van zich liberaal 

noemendee samenlevingen aan het licht te brengen, ontkent er niet één van hen dat er 

nuu eenmaal één taal moet zijn. Menselijke samenlevingen zijn talige 

aangelegenheden.. Al s een goed functionerende taal van oudsher is ingesleten in de 

instituties,, door miljoenen mensen wordt gesproken en in principe door mensen met 

eenn andere moedertaal is te leren, dan is er vanuit een liberaal perspectief geen 

bezwaarr tegen om die taal met een officiële status te bekleden. 

Tott slot: de eis van proportionaliteit brengt uiteraard wel mee dat de staat 

terughoudendd dient te zijn in de juridische consequenties die aan die officiële status 

mogenn worden verbonden. Aan nieuwkomers mag de minimale eis worden gesteld dat 

zee de taal leren tot een niveau dat hen in staat stelt volwaardig te participeren in de 

maatschappij,, en nieuwkomers mogen van hun kant de faciliteiten verwachten van de 

overheidd om die taal te leren. Maar ze moeten voor het overige volledig vrij zijn om 

hunn moedertaal met landgenoten te blijven spreken, om hun kinderen die moedertaal 

tee onderwijzen, om de Nederlandse taal lelijk te vinden, om films, boeken en kranten 

inn hun moedertaal te blijven kijken en lezen, etc.9 

33 National e symbole n en rituele n 

Eenn bekende multiculturalistische klacht is dat de tradities, symbolen en gebruiken 

vann etnische minderheden niet figureren in de publieke sfeer, terwijl dit voor 'de' 

dominantee cultuur, wat die ook mag verondersteld worden te zijn, wel het geval is. 

Onzee oude bekende Bhikhu Parekh zegt hier bijvoorbeeld het volgende over: 

"Politiekee symbolen, beelden, ceremoniën, collectief zelfbegrip en het beeld van 

nationalee identiteit weerspiegelen en reproduceren een specifieke historische 

consensuss en dienen te worden herzien wanneer ze de aanwezigheid, ervaringen en 

bijdragenn van gemarginaliseerde groepen blijken te misrepresenteren of negeren, of 

wanneerr ze niet meer blijken te sporen met de veranderingen in de demografische 

samenstellingg van de samenleving."10 

Dee remedie voor deze scheve verhouding is het verlenen van "publieke 

erkenning,, status en steun"11 aan etnisch-culturele minderheden, om zo alsnog gelijk 

**  Dit is ook met zoveel woorden vastgelegd in art. 27 IVBPR. 
'nn B. Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, p. 203: 
"[Politicall  symbols, images, ceremonies, collective self-understanding and view of national identity 
f...]]  reflect and reproduce a particular historical consensus and need to be suitably revised when 
shownn to misrepresent or ignore the presence, experiences and contributions of marginalized groups 
orr to be out of step with the changes in the demographic composition of society." 
111 Parekh geciteerd in Barry 2001, p. 124: "public recognition, status and support". 



174 4 MulticulturalismeMulticulturalisme & Neutraliteit 

respectt te betonen, waar leden van 'de' dominante cultuur die gerespecteerde status al 

'gratis'' krijgen. "Veel staatssymbolen zoals vlaggen, volksliederen en motto's 

weerspiegelenn een specifieke etnische of religieuze achtergrond ('In God We Trust'). 

Dee eis van etnische groepen voor symbolische bevestiging van de waarde van 

polyetniciteitt (bijvoorbeeld in overheidsverklaringen en -documenten) is simpelweg 

dee eis dat hun identiteit dezelfde erkenning krijgt,"12 aldus in dezelfde geest 

Kymlicka. . 

Inn het geval van dit soort symbolische claims gaat het niet zozeer om de 

mogelijkheidd om eigen praktijken in ere te houden, maar om een gelijkwaardige 

officiëlee erkenning (het Suikerfeest is net zo'n belangrijke feestdag als Kerstmis; 

Waaromm staat er niet "Krisjna zij met ons"?). Bij deze problematiek neemt de 

reparatie-constructiee van het multiculturalisme een 'wij ook'-gedaante aan; de 

dominantee (christelijke) cultuur krijgt stilzwijgend en van oudsher publieke 

erkenning,, status en steun, daarom is het rechtvaardig als deze ongelijkheid wordt 

rechtgetrokkenn door deze erkenning ook aan etnisch-culturele minderheden te 

verlenen. . 

Voorr de goede orde merk ik nog maar eens op dat het holistische cultuurbegrip 

enn de navenante culturele gedetermineerdheid een sterke rol speelt in dit argument. 

Hett vooronderstelt dat elke autochtoon bekleed wordt met een gerespecteerde status 

omdatt er christelijke feestdagen zijn. Dat er ook autochtonen zijn die maling hebben 

aann die christelijke feestdagen en hun achtergrond, en dat er ook allochtonen zijn die 

diee feestdagen waarderen, dat past niet in het 'u uw cultuur, en ik de mijne'-plaatje. 

Desalniettemin,, dat die symbolen, rituelen en feestdagen er zijn, bijvoorbeeld in 

Nederland,, dat staat buiten kijf . Maar daarmee is nog niet gezegd dat erkenning van 

uitheemsee symbolen en rituelen in de zin van 'wij ook'- erkenning de remedie is voor 

dezee ongelijkheid. Mij n strategie is immers steeds zoveel mogelijk alsnog neutraal te 

makenn wat niet neutraal is, maar het wel hoort te zijn. Nationale symbolen en rituelen 

lijkenn op het eerste gezicht zonder meer in aanmerking te komen voor een aanpak van 

neutraliseren,, namelijk verwijdering uit de publieke sfeer. Het zijn immers elementen 

mett een specifieke ethische betekenis. Waarom zou de staat die elementen mogen of 

moetenn privilegiêren boven andere? 

Maarr voordat we al te haastig de bezem door de publieke sfeer halen, is het 

nuttigg eerst na te denken over welke functie deze zaken vervullen en wat hun aard is. 

Immers,, en wederom: de relevante vorm van neutraliteit is neutraliteit van 

rechtvaardiging,, niet van effect. 

Dee waarde van het koesteren en benadrukken van een collectieve herinnering 

zoalss dat in Nederland gebeurt tijdens dodenherdenking en bevrijdingsdag op 4 en 5 

mei,, of van het nationale volkslied, het Wilhelmus, moet niet op voorhand worden 

122 W. Kymlicka 1995, p. 115: "[M]any state symbols such as flags, anthems, and mottoes reflect a 
particularr ethnic or religious background ('In God We Trust'). The demand by ethnic groups for 
somee symbolic affirmation of the value of polyethnicity (e.g. in government declarations and 
documents)) is simply a demand that their identity be given the same recognition." 
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gebagatelliseerd.. Het spelen van het volkslied bij officiële gelegenheden vervult een 

functiee die iets anders behelst dan het onderschrijven van een bepaalde opvatting van 

hett goede leven, en is in die zin niet perfectionistisch. Het is een expressie en een 

onderstrepenn van de collectieve identiteit van de politieke, dus alle bevolkingsgroepen 

omvattende,, gemeenschap. Het benadrukken, in herinnering roepen, en bestendigen 

vann zo'n identiteit is volgens veel auteurs noodzakelijk in een samenleving die drijf t 

opp intensieve coöperatie, solidariteit, en bereidheid tot compromissen onder condities 

vann conflicterende belangen van miljoenen mensen waarvan elk individu er maar 

enkelee duizenden of minder persoonlijk kent. Van elk individu wordt immers 

nietteminn verwacht dat hij via belastingen, sociale premies en algemeen goed 

burgerschapp offers brengt die ten bate van elk van die miljoenen kunnen komen. 

Verderr moeten mensen gemotiveerd zijn eikaars rechten te beschermen en moet 

tenminstee een aantal burgers bereid zijn zich in te zetten voor de publieke zaak, 

bijvoorbeeldd in de politiek. Een sterke nationale identiteit brengt met andere woorden 

dee wederzijdse loyaliteit met zich mee die in een moderne, anonieme samenleving 

onontbeerlijkk is. 

Natuurlijkk zijn door de staat geregelde zaken die als samenbindend worden 

beschouwd,, zoals het koningshuis, Prinsjesdag en de diverse feestdagen, niet bedacht 

mett het bevorderen van sociale samenhang in gedachten. Ze zijn de resultaten van 

allerleii  contingente historische ontwikkelingen en gebeurtenissen. Maar dat sluit niet 

uitt dat ze wel degelijk die functie kunnen vervullen. Het behouden en cultiveren van 

diee symbolen en ceremoniële vertoningen is dus niet op voorhand in strijd met 

neutraliteitt van rechtvaardiging, want het scheppen van voorwaarden waaronder 

liberalee beginselen kunnen gedijen is op zichzelf een legitiem streven. Maar is het wel 

dee meest geschikte manier om die voorwaarden te verzekeren? Misschien is een 

zwakkerr 'constitutioneel nationalisme' zoals wordt verdedigd door mensen als Rawls, 

Dworkin,, Habermas en Feinberg wel afdoende. Zij betogen dat een brede 

constitutionelee consensus volstaat voor het bereiken van de bedoelde nationale 

saamhorigheid.. Zij denken dat het feit dat burgers liberale rechten hebben en 

onderschrijvenn voldoende is. Rawls meent dat, ondanks het levensbeschouwelijk 

pluralismee in moderne staten, de brede overeenstemming over politieke en sociale 

rechtvaardigheidd de burgerlijke vriendschapsbanden strak genoeg aantrekt.13 Sterker 

nog,, tolerantie maakt burgers welwillend en solidair, omdat ze zich niet bedreigd of 

gemarginaliseerdd in hun manier van leven hoeven te voelen. Als gevolg van de 

ervaringg van het leven met liberale instituties, in combinatie met onderwijs waarin 

democratischee deugden en vaardigheden worden gestimuleerd, verwerven burgers een 

111 J. Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press 1993, p. 202: "in the wcll-
ordcrcdd society of justice as fairness citizens do have final ends in common. While it is true that they 
doo not affirm the same comprehensive doctrine, they do affirm the same political conception of 
justice;; and this means that they share one very basic political end, and one that has high priority: 
namely,, the end of supporting just institutions and of giving one another justice accordingly". 
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"sensee of justice", de hartgrondige bereidheid om solidariteit en respect jegens elkaar 

tee betrachten. 

Ziee ook Feinberg: "Elke burger kan de ander respecteren als een broeder, een 

kameraad,, een medeburger, omdat elke burger veronderstelt dat de ander een persoon 

iss die zijn rechten op zijn beurt respecteert, en net als hij de rechten van alle anderen 

respecteert."155 Habermas volgt een verwante redeneertrant. Volgens hem draait 

nationalee identiteit in de westerse moderniteit niet langer om de 'community of 

descent',, de op etniciteit, gedeelde mythologie en folklore gebaseerde gemeenschap, 

maarr om de 'community of the democratie will' . Of zoals Jacobs Habermas 

parafraseert:: "burgers vinden niet langer eenheid in een pre-politieke etnisch-cum-

culturelee gemeenschap, maar in de erkenning van mensenrechten en de participatie in 

democratie." " 

Andere,, zich eveneens liberaal noemende auteurs, zoals Kymlicka, Mason, 

Mille rr en Tamir, betogen dat dit constitutionele nationalisme te optimistisch en te 

bloedelooss is.17 Ook in Nederland is dit soort geluiden te horen, zie bijvoorbeeld de 

recentee discussie over 'de canon' der Vaderlandse geschiedenis. Die is ingegeven 

doorr de vrees van een gemeenschap met een wortelloze identiteit. Om 

maatschappelijkee samenhang te garanderen zijn gedeelde politieke beginselen wel 

noodzakelijkk in die zin hebben Rawls en Feinberg gelijk maar ze zijn niet 

voldoende,voldoende, aldus deze pleitbezorgers van het zogenaamde 'liberaal nationalisme'. Het 

louteree feit dat mensen overtuigingen over rechtvaardigheid delen is volgens het 

liberaall  nationalisme niet genoeg om solidariteit, sociale cohesie en politieke 

legitimiteitt overeind te houden. Kymlicka wijst erop dat mensen in verschillende 

statenn dezelfde politieke beginselen kunnen delen, maar niet een gevoel van eenheid 

enn solidariteit. Inwoners van Enschede onderschrijven wellicht dezelfde liberale 

basisrechtenn als die van Dortmund vlak over de Duitse grens, maar men mag 

aannemenn dat de gemiddelde Enschedeér zich veel meer verbonden voelt met mensen 

144 Let wel, deze auteurs ontkennen niet dat nationalistische gevoelens die verder gaan dan 
constitutioneell  nationalisme bij personen kunnen bestaan, noch valt zonder meer uit hun 
constitutioneell  liberalisme op te maken dat zulke gevoelens moreel onjuist zouden zijn. 
155 J. Feinberg, Harmless Wrongdoing, New York: Oxford University Press 1987, p. 112: "fElach 
[citizen]]  may respect [...] the other as a brother, a comrade, a fellow citizen, because each presumes 
thatt the other is a person who respects his rights in turn, and like him respects the rights of all 
others." " 
166 F.C.L.M, Jacobs, 'The Paradox of Liberal Nationalism', in: G. den Hartogh , The Goo J Life as a 
PublicPublic Good, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2000, p. 140: "citizens no longer find unity in 
aa prc-political cthnic-cum-cultural community, but in the recognition of human rights and the 
participationn in democracy." 
177 W. Kymlicka & M. Opalski (red.), Can Liberal Pluralism Be Exported?, New York: Oxford 
Universityy Press 2001; A. Mason, 'Political Community, Liberal Nationalism, and the Kthics of 
Assimilation',, Ethics 1999-109/2, pp. 261-286; D. Miller, On Nationality, Oxford: Oxford University 
Presss 1995; Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton: Princeton University Press 1993. 
1KK Uit recent onderzoek bleek dat de angst voor de islam onder autochtonen in landen als Spanje en 
Italicc veel kleiner is dan in Nederland. Meerdere commentatoren weten dit verschijnsel aan het feit 
datt Nederlanders een minder sterk besef van nationale geschiedenis en identiteit hebben. Hen zwakke 
off  lege identiteit, met andere woorden, die daardoor sneller aan het wankelen kan worden gebracht, 
hetgeenn zich uit in angst voor het vreemde. 
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inn het verre Amsterdam, of Groningen. Kennelijk vormen Nederland en Duitsland 
iederr op zichzelf entiteiten waarvan de inwoners een zekere onderlinge band hebben, 
diee sterker is dan algemene, internationale menselijke solidariteit. Er is dus iets 
extra's,, en dat extra's kan niet alleen worden toegeschreven aan gedeelde politieke 
beginselen,, want de oosterburen onderschrijven dezelfde beginselen. 

Eenn adequate mate van nationale eenheid vereist in deze visie meer dan een 
gedeeldee conceptie van rechtvaardigheid, burgers moeten een gevoel van 'behoren 
tot'' hebben, het gevoel, om het prozaïsch uit te drukken, dat ze in hetzelfde schuitje 
zitten.. Volgens liberale nationalisten is dit niet het schuitje van een gedeelde 
opvattingg van het goede leven. Dan zou immers het beginsel van liberale neutraliteit 
opp de tocht komen te staan. Met betrekking tot sociale eenheid betoogt Kymlicka dan 
ookk dat het vereist dat burgers meer delen dan slechts liberale beginselen, maar 
minderr dan een conceptie van het goede leven.20 

Maarr wat is dat dan? Hij zoekt het antwoord bij de nationale taal, en bij de 
nationalee instituties. Deze vormen een soort bindmiddel in moderne, egalitaire staten. 
Wanneerr de staat één taal als officiële landstaal hanteert, promoot, en kennis ervan 
verplichtt stelt middels het onderwijs en via de inburgeringsplicht voor nieuwkomers21, 
wanneerr burgers in een uniform rechtsstelsel participeren in dezelfde instituties, 
wanneerr er collectieve herdenkingen en rituelen als de Troonrede worden 
georganiseerdd en wanneer een nationale vlag en volkslied in de publieke sfeer 
figureren,, dan zal er een soort nationale solidariteit en gemeenschapszin ontstaan en 
wordenn geconsolideerd, een gemeenschapszin die onontbeerlijk is om een op 
vertrouwenn en wederkerigheid gebaseerde samenleving draaiende te houden. 

Maarr dit roept een vraag op. Liberalen wilden van de publieke sfeer toch vooral 
eenn faciliterende instantie maken, wars van particularisme en controversiële ethische 
inhouden?? Het was niet fair om specifieke culturele oriëntaties voor te trekken. Daar 
iss het het hele vorige hoofdstuk om te doen geweest. Rijdt dit zogenaamde "nation-
building""  zoals liberale nationalisten dat invullen - "verplicht onderwijs, nationale 
media,, officiële taalwetten, naturalisatiebeleid, nationale feestdagen en symbolen"22 -
onss streven naar levensbeschouwelijke neutraliteit niet in de wielen? 

Terr relativering van deze vrees stellen liberaal-nationalisten ten eerste dat het 
liberalee 'nation-builden' veel minder perfectionistisch en exclusionair van aard is dan 

199 Adequaat in de zin van voorwaarden scheppend voor cen harmonieuze, (distributief) rechtvaardige 
samenleving. . 
200 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 261. 
211 Het bevorderen van één landstaal is niet alleen behulpzaam bij het kweken van gemeenschapszin. 
Zoalss in de vorige paragraaf besproken is het ook wenselijk in een complexe, geïndustrialiseerde 
maatschappijj  uit oogpunt van doelmatigheid. Bovendien is verplicht onderwijs in het Nederlands van 
groott belang voor het verzekeren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Overigens zijn er 
praktijkvoorbeeldenn denkbaar die het grote gewicht dat Kymlicka aan een gedeelde taal toekent 
relativeren.. Vlamingen voelen wel degelijk nationale identificatie met hun mede-Belgen, de Walen. 
Knn dat is een veel sterkere dan de identificatie die ze voelen - zo ze die al voelen voor de 
Noorderburen,, met wie ze zowel liberale beginselen als de Nederlandse taal gemeen hebben. 
222 W. Kymlicka 2002, p. 263: "compulsory education, national media, official language laws, 
naturalizationn policies, national holidays and symbols". 
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hett zogenaamde 'robuuste nationalisme'. Met dit laatste wordt het soort nationalisme 

bedoeldd dat in de westerse wereld, vanwege connotaties als het nationaal-socialisme 

vann het Derde Rijk, en de oorlogen in voormalig Joegoslavië, 'gevaarlijk' wordt 

genoemd.. In ons tijdsgewricht worden vooral de Balkan-staten met dit soort 

nationalismee geassocieerd. Het gaat dan om nationalisme als "een politiek streven dat 

steltt dat de politieke en nationele eenheid congruent behoren te zijn, waarbij de natie 

iss gebaseerd op interne culturele homogeniteit, een homogeniteit die geestdriftig 

wordtt gepromoot door de staat."23 Om zich van dit soort nationalisme te distantiëren 

verwerpenn liberaal-nationalisten nadrukkelijk het type 'nation-building'-instrumenten 

waarvann robuust nationalisme zich bedient, zoals het verbod om een minderheidstaal 

tee gebruiken bij het sluiten van huwelijken, tijdens vakbondsvergaderingen, of in 

brochuress van politieke partijen, het verbod om onderwijs te geven in een 

minderheidstaal,, de eis die Israël stelt aan politici om het beginsel te erkennen dat 

Israëll  een 'Joodse staat' is, het onthouden van staatsburgerschap aan de hand van 

raciale,, etnische of religieuze criteria, etc. 

Verderr betogen liberale nationalisten dat de nationale identiteit die door de staat 

magg en moet worden gekweekt en gepromoot dermate 'dun' is, dat niet gezegd kan 

wordenn dat hij gebaseerd is op een opvatting van het goede leven, noch dat er sprake 

iss van een waarderend rangschikken van de intrinsieke waarden van verschillende van 

zulkee opvattingen. Die identiteit is slechts gebaseerd op "een gevoel van gedeelde 

geschiedenis,, territorium, een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke 

publiekee instituties."25 Dat Kymlicka, dezelfde multiculturalist die een officiële taal 

daarnett nog zo'n gênante smet op het blazoen van liberale neutraliteit vond, er nu 

geenn been in ziet om een officiële taal te propageren, omdat dat in 

levensbeschouwelijkk opzicht toch niets om het lij f heeft, zal enige verbazing wekken. 

Maarr dit terzijde. Een andere constatering: als je kijkt naar het lijstje vereiste 

gemeenschappelijkheden,, dan begint nationale identiteit verdacht veel te lijken op een 

fenomeenn dat we al kennen uit hoofdstuk 2, namelijk etniciteit. 'Nation-builden' heeft 

veell  weg van etnisering, maar dan op een ander niveau. Het benadrukken van 

historischee helden en gebeurtenissen, een band met een grondgebied, een gedeelde 

taal,, collectief gevierde feestdagen en symbolen - het is de 'natie' als 'all-inclusive' 

megaetniciteit." " 

Ikk wees etnisch-culturele rechten in vorige hoofdstukken onder meer af vanwege 

bezwarenn tegen de politieke sanctionering van etnische scheidslijnen. 

Multiculturalistischh beleid reageert niet alleen op sociale omstandigheden, maar 

creëertt en bestendigt die ook, zodat er een element van selfulfiiling prophecy insluipt. 

233 F.C.L.M. Jacobs 2000, p. 138: "a political striving that holds that the political and the national unit 
shouldd be congruent, with the nation being based upon internal cultural homogeneity, a homogeneity 
emphaticallyy promoted by the state." 
244 W. Kymlicka & M. Opalski 2001, p. 54 c.v. 
255 Ibid, p. p.265: "a sense of shared history, territory, a common language, and common public 
institutions." " 
266 G. Baumann, The Multicultural Riddle, Londen: Routlcdge 1999, p. 34. 
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Iss het dan niet raar om zo'n 'imagined community' met 'invented traditions', namelijk 

dee 'natie', op het niveau van de staat te gaan bevorderen, puur uit instrumentele 

overwegingen?? Neem de Verenigde Staten. Het 'nation-builden' neemt daar soms 

twijfelachtigee vormen aan, met de Stars & Stripes alomtegenwoordig, verheerlijking 

vann patriottisme, het enorme marktaandeel van de ultra-chauvinistische (en rechtse) 

televisiezenderr Fox, en het adjectief "American" in de naam van welhaast elke 

organisatie.. Het is nog niet het robuuste Blut und Boden nationalisme van Milosevic 

enn andere illustere dienaren van 'het volk', maar met de religieuze dimensies die het 

aanneemtt ("One nation under God"; "God bless America") kun je je toch afvragen of 

ditt beantwoordt aan de 'dunne' identiteit die liberaal-nationalisten zich voorstellen. 

Maarr Amerika is natuurlijk niet het criterium voor de idee van liberaal 

nationalisme.. Misschien doelen liberaal-nationalisten op een tussenweg: enerzijds 

stevigerr en meeromvattend dan het steriele constitutioneel nationalisme van Habermas 

enn co, maar anderzijds een flinke scheut luchtiger dan het vlaggengezwaai van de 

Verenigdee Staten (en nog veel minder extreem dan het Blut und Boden nationalisme 

vann het Derde Rijk). Misschien iets wat lijk t op de Nederlandse variant? Dus ten 

eerstee de burgerschapsbevorderende elementen van het constitutioneel nationalisme, 

zoalss onderwijs in democratische geest en het bevorderen en faciliteren van 

democratischee initiatieven en politieke participatie, en ten tweede als aanvulling het 

koesterenn van fenomenen als het koningshuis, koninginnedag, kerstmis, Willem van 

Oranje,, dodenherdenking, bevrijdingsdag en culturele erfgoederen (natuurlijk zijn er 

ookk zaken als het nationale voetbalelftal en de collectieve rouwbeklagen om idolen als 

Andréé Hazes, maar daar heeft de staat niet direct de hand in), met dien verstande dat 

dee staatsinrichting niet al te fanatiek is in dit soort nationale sentimenten. 

Hoee ziet dit model eruit vanuit het perspectief van liberale neutraliteit? Zoals 

gezegd,, indien de reden voor het voeren van nationalistisch beleid is het scheppen van 

voorwaardenn waaronder liberale principes kunnen gedijen, dan vloekt dat in principe 

niett met neutraliteit van rechtvaardiging. Maar het moet wel gaan om noodzakelijke 

voorwaarden.. Met andere woorden, er moet geen andere, minder ingrijpende manier 

zijnn om de gestelde doelen te verwezenlijken. Dus als het bescheidener constitutioneel 

nationalismee voldoende zou zijn, dan zou de staat het daarbij moeten laten. Dat brengt 

ookk met zich mee dat het een harde prioriteit is om zoveel mogelijk naar 

rechtvaardigheidd te streven. Met andere woorden, als er een gebrek aan 

maatschappelijkee eenheid en wederkerigheid is doordat een groep systematisch wordt 

gediscrimineerdd of anderszins wordt ondergeschikt in termen van rechten, vrijheden 

enn distributieve aanspraken, dan moet het antwoord niet zijn meer (liberaal) 

nationalisme,, maar meer liberale rechtvaardigheid. In een daadwerkelijk 

rechtvaardigee samenleving zou de loyaliteit van bepaalde groepen wel eens explosief 

277 Hen cynicus zou kunnen vermoeden dat het kweken van sterk chauvinisme en 
opofferingsgezindheidd voor 'het vaderland' ook wel nodig is voor een land dat voor zijn 
veroveringsoorlogenn moet kunnen rekenen op een leger van vrijwilliger s en een gunstige publieke 
opinie. . 
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kunnenn stijgen. Verder moet in het oog worden gehouden dat overheidsnationalisme 

eenn instrumenteel karakter dient te hebben. Het gaat niet om een intrinsiek goed 

('vaderlandsliefde'' of iets dergelijks), dus zelfs als nationalistisch beleid is te 

rechtvaardigenn in het licht van de bovenstaande overwegingen, dan dient de mate of 

intensiteitt waarin men zulk beleid voert de grens van het prudente niet te overstijgen. 

Err treden immers nonneutrale effecten op, die tot een minimum dienen te worden 

beperkt. . 

Waarmeee we op een ander punt komen. De concrete inhoud van het nationalisme 

dientt nonneutrale effecten eveneens tot een minimum te beperken. In de Nederlandse 

situatiee liggen hier bijvoorbeeld knelpunten op het gebied van het religieuze karakter 

vann bepaalde nationale symbolen en rituelen. In de sfeer van symboliek kan men 

bijvoorbeeldd denken aan de christelijke "God zij met ons"-spreuk op de inmiddels 

doorr de euro vervangen gulden, of aan de bede die onlangs is teruggekeerd in de 

troonrede.. Op 17 september 2002 besloot koningin Beatrix de troonrede met de 

woordenn "Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspiratie en kracht vinden voor 

uww verantwoordelijke werk. Ik wens u daarbij Gods zegen toe." Het kabinet-Den Uyl 

hadd een iets andere, maar even direct naar de christelijke God verwijzende 

formuleringg in 1973 afgeschaft. Volgens Kars Veling, de fractieleider van de 

ChristenUnie,, liet het kabinet nu met de terugkeer van de bede zien dat de 

"krampachtigee scheiding tussen religie en politiek" voorbij is. Volgens CDA-

fractievoorzitterr Maxime Verhagen paste het herstel van de bede bij hernieuwde 

aandachtt voor normen en waarden. Bovendien onderstreept de bede volgens Verhagen 

datt de Nederlandse cultuur op een joods-christelijke traditie stoelt. VVD kamerlid en 

staatsrechtwoordvoerderr Jan te Veldhuis daarentegen, meende dat Verhagen met zijn 

voorstell  de indruk wekt dat het CDA "normen en waarden naar zich toe wil trekken" 

enn dat Verhagen "impliciet minder respect voor andersdenkenden" toont. 

Afgezienn van de behandelde politiek-filosofische argumenten voor een scheiding 

tussenn religie en politiek lijk t zo'n scheiding me niet "krampachtig", zoals Veling 

stelt,, in een land waar het aantal kerkgangers onder de burgers inmiddels in de 

minderheidd is. Maar de opmerking van Te Veldhuis is interessanter. Het CDA wil de 

christelijkee bede in een publieke staatsuiting (de troonrede is een soort state of the 

union)union) betrekken en trekt daarmee normen en waarden naar zich toe, aldus Te 

Veldhuis.. Dat is nu precies wat de multiculturalistische bias-claim beweert, en dat 

geldtt evenzeer voor het tweede deel van Te Veldhuis' opmerking er wordt zo 

impliciett minder respect voor andersdenkenden getoond. De staat stelt zich via de 

bedee op het nauwelijks impliciete standpunt dat de christelijke God het ware geloof 

vertegenwoordigt,, waarom anders zou ze Hem aanroepen in haar officiële jaarlijkse 

redevoering?? Hindoes, joden en moslims en allerlei soorten atheïsten missen een 

dergelijkee officiële erkenning. De christelijke bede zou dus (weer) geschrapt moeten 

2**  'CDA koerst aan op terugkeer van de bede', NRC'/Handelsblad4 september 2002. 
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wordenn uit de troonrede,29 precies om de reden die Te Veldhuis aanvoerde: de staat 
moett zich onthouden van het naar zich toe trekken van particularistische normen en 
waarden,waarden, zoals de christelijke. Bij vergelijkbare gevallen, zoals de christelijke eed bij 
dee beëdiging van ambtenaren, vallen er ook tamelijk simpele oplossingen te 
bedenken,, en zijn die feitelijk ook bedacht, zoals de mogelijkheid om de belofte af te 
leggenn in plaats van de eed ("dat beloof ik" in plaats van "dat zweer ik"). 

Alss er al nationalistische gevoelens moeten worden bevorderd, dan zou dat 
idealiterr een zo min mogelijk particularistische lading moeten hebben. Je kunt dan 
denkenn aan rituelen en plechtigheden die de constitutie vieren en eer bewijzen, en 
nationalee symbolen die tolerantie weerspiegelen. Een opleggen of opdringen van een 
nationalee identiteit die is doorspekt met christelijke en als 'typische autochtoon' 
gepercipieerdee oriëntaties kan bij allochtonen bijdragen tot een reactionair 
terugtrekkenn in traditionalistische cocons.30 Verder zijn ook veel autochtonen niet te 
porrenn voor nationale symbolen met een religieus karakter, of instellingen als het 
koninghuiskoninghuis (sommige mensen zien persoonlijk überhaupt weinig in nationale 
sentimenten31).. Probleem is natuurlijk wel dat instituties als het koningshuis, waarmee 
veell  mensen zijn opgegroeid, zich niet goed lenen voor koele, rationele evaluatie. Die 
zakenn hebben een emotionele lading die niet van de ene op de andere dag valt te 
vervangenn door nieuwe symbolen en rituelen. Aan de andere kant, er staat nergens 
geschrevenn dat verandering abrupt moet zijn. Het aandeel van christelijke normen en 
symboliekk in het collectieve bewustzijn is tenslotte ook langs de weg van de 
geleidelijkheidd afgenomen. 

44 Feestdage n 

Dee kwestie van de feestdagen met een veelal christelijke achtergrond, zoals Kerstmis 
enn Pasen, is een voorbeeld van het algemenere vraagstuk van nationale symbolen, 
hierbovenn besproken. Om een indruk te krijgen van de aard van de kwestie, het 
volgendee voorbeeld uit de jurisprudentie. Een islamitische man gaat in beroep tegen 
zijnn ontslag op staande voet wegens werkweigering op een islamitische feestdag. In 
cassatiee overweegt de Hoge Raad: "In de regel kan de aanwezigheid op het werk in 
redelijkheidd niet worden verlangd van een werknemer die tijdig tevoren, onder opgaaf 
vann redenen, toestemming voor het opnemen van een snipperdag heeft gevraagd voor 
dee viering van een voor hem belangrijke godsdienstige feestdag. Dit zal anders zijn 

Ikk ga hier even voorbij aan het feit dat de monarchie met zijn erfopvolging op zichzelf al een 
illiberalcc institutie is en dat de troonrede daarmee op zichzelf al een problematisch onderwerp vormt. 
'' Dit zal per land verschillen. In de USA komen veel immigranten aan met het vaste voornemen om 

dee American Dream en de American Way te omhelzen. Het plechtig trouw zweren aan de vlag een 
methodee van 'nation-building' bij uitstek zullen deze mensen wellicht niet afwijzen. 
,ll In zijn Brieven over Vrïjheid(Amsterdam: Ars Acqui Libri 2000, p. 40) schrijft C.W. Maris: "[...] 
zoo welluidend is de gutturale Nederlandse taal ook weer niet. Amsterdam is mooi, compact en 
vriendelijk,, maar haalt het niet bij de vergane glorie van Venetië of het energieke modernisme van 
Neww York." 
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indienn te verwachten valt dat de gang van zaken in het bedrijf van de werkgever 

ernstigg zal worden geschaad door de afwezigheid van de betrokken werknemer op die 

dag.. Of dit laatste afwijking van vorenbedoelde regel wettigt, zal naar de 

omstandighedenn van het geval moeten worden beoordeeld." 

Dezee jurisprudentie komt mensen die er een religieus belang aan hechten 

bepaaldee feestdagen te vieren een eind tegemoet. Van de werknemer kan volgens de 

Hogee Raad immers niet worden verlangd dat hij aanwezig zal zijn op het werk. Toch 

levertt de feitenconstellatie een voorbeeld op van wat de bias-claim beweert, namelijk 

datt een bepaalde opvatting van het goede leven, namelijk de christelijke, 

geprivilegieerdd is ten opzichte van andere levensbeschouwingen. Christenen hoeven 

geenn snipperdagen op te nemen voor hun feestdagen, die hebben al formele landelijke 

erkenning.. Kerstmis en Hcmelvaartdag zijn immers nationale feestdagen. Door de 

regelingg met de snipperdagen wordt het praktiseren van de conceptie van het goede 

vann moslims - en meer in het algemeen van mensen die geen waarde hechten aan de 

christelijkee feestdagen - dan wel niet beperkt in de zin van onmogelijk gemaakt, maar 

err is wel degelijk een nadeel ten opzichte van christenen, die hun snipperdagen niet op 

dezelfdee wijze hoeven op te offeren. 

Mett een beetje creativiteit kunnen praktische oplossingen voor dit type 

problemenn worden bedacht. Pogge stelt bijvoorbeeld voor om elke burger in staat te 

stellenn zeven feestdagen te laten kiezen uit een lijst van twintig.33 Een eerste voordeel 

vann dit voorstel is dat het een controversiële toetsing van de authenticiteit van 

overtuigingenn per persoon omzeilt (iets wat de Hoge Raad zich impliciet wel op de 

halss haalt door te spreken van "een voor hem belangrijke feestdag"). Verder is een 

pluspuntt dat de uniformiteit van het recht intact wordt gelaten. Er worden geen 

specialee privileges voor etnisch-cultureel gedefinieerde groepen ingebouwd; de 

regelingg heeft een algemeen karakter. Deze oplossing houdt echter geen rekening met 

hett feit dat de meeste bedrijven dicht zijn met bijvoorbeeld Kerstmis. Een niet-

christelijkee werknemer kan dan niet met Kerstmis gaan werken om op een andere dag 

bijvoorbeeldd het Suikerfeest te kunnen vieren. 

Bovendienn speelt er naast het probleem van de feestdagen nog de kwestie van de 

wekelijksee rustdagen. Zoals bekend figureert in sommige opvattingen van het goede 

levenn een religieuze rust- of gebedsdag. Die valt niet in alle gevallen op de zondag. 

Hierdoorr hebben christenen een unfair voordeel omdat ze de vrije zondag, die 

samenvaltt met hun rustdag, 'gratis' krijgen. Kymlicka bespreekt een oplossing 

waarbijj  onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven zeven dagen per 

weekk open zijn, 365 dagen per jaar, en waarbij dan werknemers twee vrije dagen per 

weekk kunnen kiezen, een aantal weken per jaar vakantie plus 5-7 losse feestdagen per 

""  HR 30 maart 1984 NJ 1985, 350. 
3'' T.W. Poggc, 'Group Rights and Ethnicity', in: I. Shapiro & W. Kymlicka (red.), Ethnicity and 
GroupGroup Rights, New York: New York University Press 1997, p. 206. 
144 In voorkomende gevallen kan het juist voor cen bedrijf voordelig zijn om werknemers voorhanden 
tee hebben die bereid zijn te werken op conventionele feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan de NS. 
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jaar.. ' Elke persoon heeft dan optimale mogelijkheden om zijn vrije dagen af te 

stemmenn op zijn voorkeuren. 

Afgezienn van het feit dat ook deze variant geen oplossing biedt voor het feit dat 

dee directie van bedrijven de productie of dienstverlening zal willen stopzetten op 

bepaaldee feestdagen die wellicht niet overeenkomen met de dagen die alle 

werknemerss wensen, is het de vraag of regelingen als deze het sociale leven niet 

onaanvaardbaarr zullen ontregelen. Het omvangrijke Nederlandse 

voetbalverenigingslevenn bijvoorbeeld, volgens velen de ultieme motor van de 

integratiee van culturele minderheden, kan zijn competities organiseren bij de gratie 

vann vaste vrije dagen voor iedereen. Meer algemeen zijn de contacten tussen vrienden 

enn familie gebaat bij min of meer overeenkomende vrije dagen. Een ander, mijns 

inzienss minder sterk, bezwaar tegen Kymlicka's constructie is dat een 

gemeenschappelijkk nationaal rustpunt in de week de samenleving kan laten bijkomen 

vann de jachtigheid van de 24-uurseconomie. Dit in het kader van het eind jaren 

negentigg in de politiek modieuze begrip 'onthaasting'. Het valt echter moeilijk in te 

zienn hoe het feit dat de één op een gegeven dag aan het werk is de onthaasting van de 

anderr in de weg zou staan. 

Eenn andere mogelijke remedie zou kunnen zijn om het jaar op te delen in een 

aantall  perioden van enkele maanden en in elke periode de vrije dag wat nu de 

zondagg is - op een andere dag te stellen. Eerst een aantal maanden op vrijdag, dan op 

zaterdagg en dan op zondag. Moeilijkheid hierbij is dat het schuiven met weekenden de 

internationalee handel ernstig kan bemoeilijken, doordat de productiecycli en de 

financiëlee beurzen "uit de pas lopen" met het buitenland. 

Hoee dan ook, het is duidelijk dat het wat de problematiek van vrije dagen betreft 

niett eenvoudig is om de scheve verhoudingen die de bias-claim terecht signaleert 

ongedaann te maken. Zoals gezegd is mijn strategie van het neutraliseren van de 

staatsinrichtingg er één van kijken hoe ver je komt, en misschien is dit één van de 

terreinenn waar simpelweg geen praktisch haalbare neutrale regeling kan worden 

verzonnen.. Daarom is de beslissing van de Hoge Raad zoals hierboven aangegeven 

misschienn zo gek nog niet. De mogelijkheden om snipperdagen op te nemen op 

feestdagenn van minderheden moeten dan wel zeer flexibel en eenvoudig zijn. 

55 Ontheffingen 

Inn veel beleidsvoorstellen van multiculturalisten speelt de figuur van de ontheffing 

eenn belangrijke rol. Het gaat hierbij om het toch mogelijk maken van praktijken, 

W.. Kymlicka 1995, pp. 222-223. Als alternatieve constructie voor feestdagen stelt hij bovendien 
hett volgende voor: "Perhaps a better solution would be to have one major holiday from each of the 
largestt religious groups in the country. We could have one Christian holiday (say, Christmas), but 
replacee Easter and Thanksgiving with a Muslim and Jewish holiday. This would maintain the value 
off  common holidays, and would also encourage peopl of each faith to learn something about the 
beliefss of other faiths." 
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activiteiten,, handelingen die door de overheid verboden, moeilijk of duur zijn 

gemaakt.. Volgens multiculturalisten dienen ze voor de meeste burgers ook verboden, 

moeilijkk of duur te blijven, maar sommigen hebben recht op ontheffing van het 

verbod,, de kosten of de belemmering. Die sommigen krijgen dus een speciale 

juridischee status die het hen mogelijk maakt de gewenste praktijk uit te oefenen. 

Opp zichzelf is het fenomeen van speciale juridische statussen niets opmerkelijks. 

Inn het Nederlandse recht hangen bijvoorbeeld allerlei rechten en bevoegdheden af van 

leeftijd,, burgerlijke staat, nationaliteit, etc. Dat zijn harde, ja-of-nee criteria. Het 

bijzonderee aan de multiculturalistische ontheffingen is dat ze hun grond vinden in het 

feitt dat de gewenste praktijk een etnisch-culturele verplichting is voor bepaalde 

(groepenn van) burgers.36 De status hangt dus af van lidmaatschap van een etnisch-

culturelee groep. In hoofdstuk 4 over het cultuur-als-handicap denken van Parekh 

passeerdenn enkele voorbeelden de revue, zoals de Sikhs die vanwege hun tulband 

geenn helm willen dragen op de motor en de eerwreker die geen of minder straf wilde 

voorr zijn misdrijf. In hetzelfde plaatje past ook het voorbeeld in het vorige hoofdstuk, 

overr de leden van de Santo Daime kerk die een bepaalde drug wilde gebruiken en van 

dee rechter werd ontheven van de werkingssfeer van de Opiumwet. 

Mij nn standpunt was dat elke burger, zolang hij de beschikking heeft over een 

fairee portie rechten en hulpbronnen, met die portie zijn preferenties en voorkeuren 

moett zien te verwerkelijken. Gegeven condities van schaarste dient elk individu 

daarbijj  afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. Niemand kan al zijn 

levensvoorkeurenn verwezenlijken. Iedereen moet op zijn preferenties reflecteren en 

sommigee opofferen voor sommige andere. Bij dat standpunt blij f ik. In de context van 

ontheffingenn poneren multiculturalisten echter de nadere stelling dat de porties 

rechtenn en hulpbronnen in de praktijk van zich liberaal noemende staten meestal niet 

fairr zijn. De bias richting 'dominante cultuur' zorgt ervoor dat etnisch-culturele 

minderhedenn de verwerkelijking van hun preferenties veel vaker gefrustreerd zien. Nu 

iss dat op zichzelf slechts een aanwijzing, maar geen bewijs dat er sprake is van een 

onfairee verdeling. Wie dure preferenties heeft, of preferenties die onverenigbaar zijn 

mett de rechten van anderen, zal ceteris paribus ook meer preferenties onvervuld 

moetenn laten. Er is pas sprake van onfaire porties indien het beleid, de wetgeving, op 

grondd waarvan etnisch-culturele minderheden hun gewenste praktijken belemmerd 

zien,, niet-neutrale rechtvaardigingen heeft, in de zin van de conceptie van neutraliteit 

diee in het vorige hoofdstuk is geschetst. 

Hierbijj  geldt wel dat, zoals eerder opgemerkt, bepaalde klassen van vrijheden 

meerr gewicht hebben dan andere. Denk aan de vergelijking tussen de vrijheid om 

ongehinderdd door verkeerslichten auto te rijden en de vrijheid om de eigen religie te 

belijden.. Grofweg corresponderen de meer gewichtige vrijheden met de conventionele 

grondrechten,, alhoewel de actuele interpretatie die - bijvoorbeeld - de Nederlandse 

166 De betreffende verboden of belemmeringen kunnen figureren in verschillende rechtsgebieden, 
zoalss het strafrecht, het privaatrecht of het bestuursrecht. Voor de politick-filosofischc analyse van 
ontheffingenn doet dat er niet zoveel toe. 
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rechterr aan die grondrechten geeft steeds ter discussie moet kunnen blijven staan 

vanuitt een politiek-filosofisch perspectief. Als een activiteit die volgens een 

multiculturalistt in aanmerking komt voor ontheffing onder de werkingssfeer van een 

grondrechtt valt of behoort te vallen, zoals vaak het geval zal zijn omdat het negen van 

dee tien keer om religiekwesties gaat, dan gelden de eisen van subsidiariteit en 

proportionaliteitt in verhoogde mate. Gewichtige vrijheden mogen niet lichtzinnig 

wordenn beperkt. 

Desalniettemin,, in de dagelijkse praktijk van een moderne staat leveren talloze 

overheidsmaatregelenn en -voorschriften strikt genomen zulke beperkingen op, zonder 

datt iemand daarover klaagt of mag klagen. De hinderwet, de woningwet en de wet op 

dee ruimtelijke ordening binden bijvoorbeeld de bouw en instandhouding van 

drukkerijenn aan een vergunning, en dus aan 'voorafgaand verlof. Toch klagen 

bijzonderr weinig mensen in deze context over beknotting van de vrijheid van 

meningsuiting.. Vergelijkbare normen en voorschriften gelden eveneens voor 

kerkgebouwen,, zonder dat iemand zich zorgen maakt over de vrijheid van godsdienst. 

Dee vrijheid van meningsuiting en het recht om te betogen worden gereguleerd via een 

systeemm van vergunningen en dergelijke. Waar het om gaat vanuit een liberaal 

gezichtspunt,, is dat aan burgers wordt gegarandeerd dat ze aanspraak kunnen maken 

opp wat Rawls de 'fair value' van hun vrijheden noemt. Dat wil zoiets zeggen als: 

adequatee mogelijkheden om een betekenisvolle invulling aan die vrijheden te geven, 

zonderr beperkingen van perfectionistische aard en met inachtneming van de belangen 

vann anderen, waarbij die belangen in een complexe samenleving worden 

gecoördineerdd via regelgeving als in de genoemde voorbeelden. 

MotorhelmenMotorhelmen en tulbanden 

Latenn we dit verhaal eens confronteren met wat intussen het schoolvoorbeeld is 

gewordenn in de literatuur over multiculturalisme, de kwestie van de motorhelmen en 

dee Sikhs. Deze speelde tot voor kort vooral in Canada en Groot-Brittannië, maar 

onlangss hebben Belgische Sikhs ook geprotesteerd tegen de verplichte helm.38 Het 

lijk tt een kwestie van tijd voordat dit type zaken ook in Nederland zal spelen. 

Hett valt niet te ontkennen dat Sikhs die per se tulbanden willen dragen nadeel 

ondervindenn van de verplichting om op brommers en motoren een valhelm te dragen. 

Opp het allereerste gezicht heeft de bias-claim dus enige aannemelijkheid. Maar om die 

vaststellingg nader te evalueren moeten uiteraard meer factoren in de discussie worden 

betrokken.. Om te beginnen, hoe staat de betreffende wettelijke verplichting ervoor 

wanneerr we de neutraliteit ervan toetsen met de ontwikkelde criteria? Laten we eens 

kijkenn naar de Nederlandse Wegenverkeerswet. Art. 60 lid 1 zegt het volgende: 

"Bestuurderss en passagiers van een bromfiets op twee wielen en een motorfiets 

moetenn een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op 

377 L. Prakkc, J.L. de Rccdc & G.J.M, van Wissen, Van der Pot-Donner. Handboek van het 
NederlandseNederlandse Staatsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1995, p. 226. 
3SS 'Sikhs België wars van helm', Limburgs Dagblad 5 februari 2003. 
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deugdelijkee wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een 

goedkeuringsmerkk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet." Een 

ondubbelzinnigg gebod tot het dragen van een helm op de motor en de brommer dus, 

oftewell  een verbod om zonder een goedgekeurde helm motor of brommer te rijden. 

Inn art. 2, leden 1 en 2 staan de belangen die de WVW beschermt: 

1.. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot: 

a.. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

b.. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

e.. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

2.. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen tevens strekken tot: 

a.. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte 

overlast,, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, 

bedoeldd in de Wet milieubeheer; 

b.. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte 

aantastingg van het karakter of van de functie van objecten of 

gebieden. . 

Dee krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen tevens strekken tot het 

bevorderenn van een doelmatig of zuinig energiegebruik. 

Voorr het onderhavige onderwerp lijken mij de belangen die in lid 1 a en b worden 

genoemdd relevant. De formuleringen van lid 1 "het verzekeren van de veiligheid op 

dee weg" en "het beschermen van weggebruikers en passagiers" - maken geen 

onderscheidd tussen de motorrijder zelf, en derden, maar het ligt in het geval van de 

helmplichtt voor de hand dat dat degene is die de helm moet dragen. Voor de 

veiligheidd van een wederpartij in een ongeluk maakt het weinig uit of een motorrijder 

eenn helm draagt. Statistieken over hoofdletsel met en zonder dodelijke afloop na 

brommer-- en motorongelukken wijzen met overweldigende getallen uit dat het dragen 

vann een helm de kans op overlijden of ernstig lichamelijk letsel dramatisch verkleint. 

Hett verplicht stellen ervan redt dus zonder meer vele levens ervan uitgaande dat 

zonderr de verplichting veel mensen zonder helm zouden rijden - en het verbod op 

motorrijdenn zonder helm heeft daardoor een grote intuïtieve aantrekkelijkheid. Het 

beschermenn van de volksgezondheid is immers in principe een onverdacht, dat wil 

zeggen,, neutraal, liberaal streven. 

Hett probleem is echter dat het gaat om zogenaamde 'self-regarding' gedragingen 

diee wellicht de gezondheid van de actor in gevaar brengen, maar die de rechten van 

anderenn ongemoeid laten. Zulke gedragingen vallen in principe buiten het bereik van 

eenn neutrale staat. Paternalisme is een vorm van perfectionisme, zelfs als de schade 

399 Bhikhu Parckh beweert overigens dat de tulband zoals Sikhs die dragen een even goede 
beschermingg biedt als de verplichte helm. Als dat zo is, dan verliest de kwestie veel van zijn 
betekenis. . 



CasusCasus 187 

diee men beoogt te voorkomen als neutraal (gezondheid is een primair goed) kan 

wordenn gekwalificeerd. Zoals we eerder zagen behoren mensen immers vrij te zijn om 

tee leven volgens een conceptie van het goede waarin risico's een rol spelen, zowel van 

lichamelijke,, geestelijke als financiële aard. Anderzijds, de staat is wel gewettigd om 

err zorg voor te dragen dat mensen al te grote en onherroepelijke risico's bij hun volle 

verstandd nemen. Binnen deze parameters staan een niet-paternalistische, liberale 

wetgeverr drie strategieën ter beschikking40: (1) de helm toch verplicht stellen, op 

basiss van de stelling dat motorrijden zonder helm getuigt van zo'n roekeloze en 

irrationelee afweging van risico's, dat geen sprake kan zijn van een geïnformeerde, 

weloverwogenn beslissing; (2) de helm toch verplicht stellen, op basis van het 

argumentt dat het niet dragen van een helm gevolgen heeft die kunnen worden 

gekwalificeerdd als inbreuken op de rechten van derden. Te denken valt aan medische 

kostenn en WAO-kosten ten laste van de gemeenschap en psychische kosten van de 

gemeenschapp als gevolg van het grote aantal gruwelijke ongelukken op de openbare 

weg;; (3) de helm niet verplicht stellen en enerzijds de weloverwogenheid van het 

zonderr helm rijden garanderen via verplichte cursussen en examens, en anderzijds de 

kostenn van de gemeenschap compenseren via belasting en verplichte verzekering. 

Zoalss al blijk t uit optie (3), kunnen de bezwaren van de eerste twee opties, voor 

zoverr ze op zichzelf overtuigend zijn, worden weggenomen door middel van 

regelingenn die minder ingrijpend zijn dan een hard verbod. Verplichte en 

geëxamineerdee cursussen over de risico's van rijden zonder helm, met informatie over 

dee gevolgen van hoofdletsel, kunnen verzekeren dat de beslissing om toch 

blootshoofdss te rijden voldoende geïnformeerd wordt genomen. Een stelsel van 

belastingenn en verplichte verzekeringen kan ervoor zorgen dat onredelijk hoge extra 

medischee kosten en kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet op de rest van 

dee gemeenschap worden afgewenteld, maar op de zonder helm rijdende motor- en 

brommerrijders.. Hier spelen dus het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel: 

hett doel dat een verbod op rijden zonder helm bereikt kan relatief eenvoudig met 

andere,, minder ingrijpende middelen worden bereikt. 

Joell  Feinberg meent echter dat het argument van psychische kosten van derden 

(ziee optie (2)) op zichzelf eventueel sterk genoeg zou kunnen zijn om toch de 

verplichtingg van het dragen van de helm te legitimeren.41 Het voorkomen van 

psychischee kosten van derden is niet eenvoudig anders te realiseren dan door middel 

vann een hard verbod op rijden zonder helm. De vrijheid van de helmloze motorrijders, 

enn hun belang van comfort (het dragen van een helm is een veel minder triviale 

verplichtingg dan bijvoorbeeld het dragen van autogordels) moeten dan worden 

afgewogenn tegen "de belangen en gevoeligheden van anderen, vooral die anderen die 

400 G. Dworkin, 'Paternalism: Some Second Thoughts', in: R. Sartorius (red.), Paternalism, 
Minneapolis:: University of Minnesota Press, 1982. 
411 Vgl. ook Den Hartogh 2000, p 23, noot 96: "keeping the society free from people prone to 
desperatee action, from focuses of disease, and from the shameful sight of destitute people in public 
spacess is a public good." 
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onfortuinlijkk genoeg zijn om betrokken te zijn geweest, met of zonder schuld, bij het 

ongeluk.""  " 

Stell  dat de waarde van het vermijden van zulke kosten inderdaad gewicht 

behoortt toe te komen. Feinbergs argument is een specificatie van het schadebeginsel, 

enn levert dus, indien aannemelijk, een op zichzelf neutrale rechtvaardiging van de 

helmplicht.. Die rechtvaardiging moet echter wel in een redelijke verhouding staan tot 

dee ingrijpendheid van de helmplicht. De volgende overweging moet dan bij de 

redeneringg worden betrokken: als de tulbandplicht van Sikhs met recht kan worden 

aangemerktt als een element van het praktiseren van een godsdienst of 

levensovertuigingg in de trant van art. 6 Gw, dan moet die eis van proportionaliteit 

hogerr worden gesteld dan in het geval van mensen die als het ware zomaar, voor de 

lol,, zonder helm willen rijden. We hebben immers aanvaard dat tussen vrijheden 

gradatiess van gewicht/trivialiteit kunnen worden aangebracht. 

Err zijn dan drie mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk dat het psychische 

kosten-argumentt zo weinig gewicht in de schaal legt dat het de inbreuk op de vrijheid 

omm helmloos te rijden überhaupt niet kan rechtvaardigen. Dit zou betekenen dat 

vanuitt het perspectief van liberale neutraliteit de helmplicht sowieso moeilijk is te 

legitimeren,, los van de kwestie van de tulbanden. In dat geval schrijft liberale 

neutraliteitt voor dat niemand ongeclausuleerd verplicht zou moeten worden om een 

helmm te dragen op de motor of brommer, en kom je aan de vraag naar de 

aanvaardbaarheidd van ontheffingen voor Sikhs niet toe. 

Dee tweede mogelijkheid is dat de waarde van het vermijden van psychische 

kostenn zoveel gewicht in de schaal legt, dat het de helmplicht zonder meer 

rechtvaardigt.. Met andere woorden: iedereen, inclusief Sikhs, moet de helm dragen, is 

hett niet om het eigen vege lij f te beschermen, dan wel om de psychische kosten van 

anderee betrokkenen bij toekomstige ongelukken te beperken. In feite is dit het gevolg 

datt Feinberg het liefst aan zijn psychische kosten-argument verbindt. Bij deze 

afwegingg is voor multiculturalistische ontheffingen geen plaats. 

Dee derde mogelijkheid is dat het argument van psychische kosten (in de ogen 

vann een liberale wetgever) net genoeg gewicht in de schaal ligt om de vrijheid te 

beperkenn van mensen die puur voor de lol, zonder diepere overtuiging, blootshoofds 

willenn motorrijden, maar niet genoeg om de vrijheid te beperken van mensen, zoals de 

Sikhs,, die geen helm willen dragen in verband met een overtuiging van het type van 

art.. 6 Gw. Dit is theoretisch mogelijk omdat, zoals gezegd, tussen typen vrijheden 

gradatiess van gewicht kunnen worden toegekend. Hen restrictie van een belangrijkere 

vrijheidd is een grotere beknotting van vrijheid dan een restrictie van een minder 

belangrijkee vrijheid. Het vereist enige hersengymnastiek, maar als de afweging zo zou 

uitvallen,, dan zou een ontheffing voor Sikhs verenigbaar zijn met liberale neutraliteit 

vann rechtvaardiging. Daarbij roep ik de opmerking uit het vorige hoofdstuk in 

422 J. Feinberg, Harm to Self, New York: Oxford University Press 1986, p. 141: "the interests and 
sensibilitiess of others, especially those others unfortunate enough to have been involved, with or 
withoutt fault, in the accident." 
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herinneringg dat een faire interpretatie van de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuigingg meebrengt dat niet-erkende, als oppervlakkig gepercipieerde, 

nieuwe,, impopulaire en anderszins marginale culturele oriëntaties niet op voorhand 

moetenn worden uitgesloten van de werkingssfeer van dat grondrecht. Om concreet te 

maken:: overtuigde bikers zullen wellicht in deze omstandigheden even goed als Sikhs 

inn aanmerking komen voor een ontheffing. 

Hoee dan ook, mij lijk t de eerste uitkomst de meest redelijke afweging. Zoveel 

mensenn zullen niet zonder helm gaan rijden zonder helmplicht en zoveel 

motorongelukkenn gebeuren er nu ook weer niet. Het doet nogal geforceerd aan om 

veell  gewicht toe te kennen aan de waarde van het voorkomen van psychische kosten, 

alsoff  de wegen bezaaid zullen zijn met creperende motorrijders, en alsof de 

wederpartijj  in een ongeluk zoveel erger getraumautiseerd zal zijn bij een helmloze 

vergelekenn bij een helmdragende motorrijder. Zo bezien lijk t het erop dat Feinberg 

zijnn intuïtieve voorkeur voor een helmplicht op een gekunstelde manier in een 

neutraall  'harm to others' verhaal probeert te passen. Als de eerste uitkomst van de 

afwegingg de meest plausibele is, dan is de eerder genoemde beleidsoptie (3) de best 

verdedigbare:: de motorrijder, Sikh of niet, hoeft geen helm te dragen en betaalt zelf 

voorr de kosten van zijn dure preferentie. Daarnaast bevordert de overheid dat zijn 

beslissingg om zonder helm te rijden geinformeerd en weloverwogen is, eventueel in 

combinatiee met een leeftijdsgrens. 

ReligieuzeReligieuze roesmiddelen 

Jee kunt een vergelijkbaar verhaal houden in verband met zaken waarbij religieuze 

groeperingenn roesmiddelen wensen te gebruiken in het kader van hun godsdienstige 

beleving.. In de angelsaksische literatuur duikt een aantal bekende zaken op dit gebied 

vaakk op. Bijvoorbeeld de kwestie van het religieus geïnspireerde gebruik van de 

hallucinantt Peyote door leden van Native American Church, en de claims van leden 

vann de Ethiopian Zionist Coptic Church om ontheven te worden van het verbod op het 

gebruikk van marihuana. Ik noemde in de Nederlandse context al enige keren de zaak 

vann de leden van de Santo Daime kerk die Ayahuasca thee, met het werkzame 

ingredientt DMT, wilden gebruiken en van de rechter werden ontheven van de 

verbodenn van de Opiumwet. 

Nett als bij de motorhelm behelzen die verboden paternalistisch overheidsbeleid. 

Dee doelstelling van de Opiumwet is het beschermen van de gezondheid van burgers. 

Ziee vooral art. 3 lid 2: "Bi j algemene maatregel van bestuur kunnen aan lijst I of lijst 

III  middelen worden toegevoegd indien is gebleken dat deze het bewustzijn van 

mensenn beïnvloeden en bij gebruik door de mens kunnen leiden tot schade aan zijn 
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gezondheidd en schade voor de samenleving."41 In de context van druggebruik kan dit 

moeilijkk anders worden opgevat dan als verwijzend naar de gezondheid van degenen 

diee de drugs gebruiken. Maar net als bij de verplichte motorhelm zijn er omwegen te 

bedenkenn om aannemelijk te maken dat druggebruik ook indirect schade bij derden 

oplevert,, hetgeen in ieder geval een niet-perfectionistische reden voor een verbod zou 

opleveren.. Of dat dan ook een doorslaggevende reden is, moet weer in een afweging 

wordenn vastgesteld. 

Druggebruikk levert ontegenzeglijk kosten op die op de gemeenschap worden 

afgewenteld,, zoals medische kosten, WAO-kosten, kosten van ziekteverzuim, de 

kostenn van door drugs opgewekte agressie en criminaliteit en psychische kosten van 

mensenn die, in gevallen van zware verslaving of overdosis, dierbaren zien aftakelen of 

sterven.. Daarentegen kun je een deel van deze kosten wegstrepen tegen de schade die 

juistt door een verbod wordt veroorzaakt: onnatuurlijk hoge prijzen met als gevolg 

juistt extra kleine criminaliteit, die aan de aanbodzijde gepaard gaat met een toename 

vann georganiseerde criminaliteit, verstopping van het justitiële apparaat ten koste van 

opsporingg van andere delicten en de schade van de ingeperkte vrijheid van veruit de 

meerderheidd van druggebruikers: mensen die op een beheerste manier, zonder anderen 

tee schaden met drugs omgaan, waaronder ook de religieus geïnspireerde gebruikers. 

Uiteraardd is het te grofmazig om deze afweging te maken voor alle soorten drugs 

tegelijk.. De staat zou een pragmatisch onderscheid tussen schadelijke en minder 

schadelijkee drugs kunnen maken, en doet dat in Nederland ook: harddrugs versus 

softdrugs.. Laten we om de discussie toe te spitsen eens kijken naar de drug die 

centraall  stond in de recente zaak rond de Santo Daime Kerk: DMT 

(dimethyltryptamine).. De Santo Daime Kerk is één van drie van oorsprong 

Braziliaansee kerkgenootschappen in Nederland wier leden de hallucinogene, DMT-

bevattendee drank Yage drinken. "Yage wordt gewonnen uit de ayahuasca-liaan in het 

Amazonewoudd en brengt gebruikers in een trance waarin zij goddelijke landschappen, 

kleurenn maar ook duivels en monsters zien. De Santo Daime-beweging gelooft dat de 

angstenn die de volgeling zo ervaart, hem helpen zuiver van geest te worden." DMT 

staatt op lijst I van de Opiumwet en wordt dus beschouwd als harddrug, hetgeen 

strengee vervolging en bestraffing met zich meebrengt. 

Volgenss de toxicoloog F.A. de Wolff, die DMT voor het Ministerie van 

Volksgezondheidd heeft onderzocht, is dit merkwaardig aangezien de stof naar zijn 

inzichtt minder schadelijk is dan marihuana: 

433 "Lijst I" en "lijst II " corresponderen met het onderscheid tussen zogenaamde harddrugs en 
softdrugs.. Overigens is het opmerkelijk dat art. 3 lid 2 de cumulatieve formulering "schade aan zijn 
gezondheidd en schade voor de samenleving" (mijn cursivering) gebruikt. Strikt genomen zou een 
drugg die weliswaar schadelijk voor de gezondheid is, maar waarvan niet kan worden aangetoond dat 
gebruikk tot schade voor de samenleving leidt, niet op grond van art. 3 op een van de lijsten van de 
Opiumwett kunnen worden gezet. Tenzij schade aan de gezondheid altijd moet worden geacht ook 
schadee voor de samenleving op te leveren, in welk geval de toevoeging 'en schade aan de 
samenleving'' redundant zou zijn. 
444 'Drugs en spiritualiteit', NRC/Handelsbiad 8 maart 2001. 
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Eerlijkk gezegd, heeft niemand mij ooit goed kunnen uitleggen waarom 

dergelijkee stoffen eigenlijk op lijst 1 van de Opiumwet staan. Dit geldt, wat 

mijj  betreft, ook voor de paddo's (psilocybine-paddestoelen) en de quat [sic]. 

Wee hebben het hier over een specifieke groep stoffen, meestal van plantaardige 

oorsprong,, die de beleving van mensen beïnvloeden, maar geen problematische 

toxischee bijwerking hebben. Van het merendeel van deze stoffen is bekend dat 

zee niet verslavend zijn en ook geen aanleiding geven tot 

onthoudingsverschijnselenn als mensen stoppen met het gebruik ervan. Ik 

begrijpp niet waarom er zo moeilijk gedaan wordt over middelen die minder 

schadelijkk zijn dan marihuana.45 

Hoogleraarr in de farmacologie J.M. Keppel Hesselink verbindt aan het gebruik van 

DMTT eveneens niet of nauwelijks schadelijke gevolgen en stelt bovendien dat gebruik 

eenn heilzame werking kan hebben op de geest.46 

Hett lijk t erop dat niemand aan De Wolff heeft kunnen uitleggen dat DMT op lijst 

II  staat, omdat het ook niet goed uit te leggen valt. De schade aan de gezondheid van 

dee gebruiker is verwaarloosbaar en omdat er geen verslaving optreedt is schade voor 

derdenn eigenlijk geheel afwezig. Een overheid die de schadelijke gevolgen van 

alcoholgebruikk niet groot genoeg vindt om een verbod te rechtvaardigen, kan een 

verbodd op het ongevaarlijke DMT in dit licht moeilijk verkopen. Als meest redelijke 

optiee komt volledige decriminalisering naar voren, uiteraard gepaard aan regulering, 

zoalss verplichte bijsluiters, leeftijdsgrenzen, verbod op gebruik tijdens het besturen 

vann een auto, etc. Het zou binnen dat soort beperkingen iedereen, Santo Daime leden 

enn anderen, vrij moeten staan om DMT te gebruiken. Dit betekent dat je niet toekomt 

aann de vraag of er een multiculturalistische ontheffing voor religieus geïnspireerde 

gebruikerss zou moeten zijn. Het verbod is dus überhaupt niet in overeenstemming te 

brengenn met liberale neutraliteit van rechtvaardiging. (Overigens is dit precies de weg 

diee minister Donner van Justitie heeft bewandeld inzake de softdrug qat, die 

voornamelijkk door Somalische immigranten in Tilburg en Rotterdam wordt gebruikt, 

enn die wat betreft onschadelijkheid valt te vergelijken met DMT. "De drug is 

nauwelijkss verslavend, tolerantie treedt niet op en acute medische problemen komen 

zeldenn voor," aldus Donner in november 2004. Voor zover de gebruikers overlast 

veroorzakenn die gerelateerd is aan het gebruik, kan dit volgens de minister worden 

bestredenn met conventionele juridische middelen voor het handhaven van de openbare 

orde.) ) 

Datt de rechtbank Amsterdam het gebruik van DMT door de Santo Daime leden 

aanmerktee als onderdeel van een religieus belijden in de zin van art. 9 EVRM (en hen 

daaromm onthief van de werking van de Opiumwet) is misschien wel juist, maar doet 

zoo bezien niet ter zake. Dat zou het alleen doen wanneer er plausibele niet-

perfectionistischee redenen zouden zijn voor een verbod, en wanneer die redenen net 

455 'Hen heel bijzonder kopje thee', Vrij  Nederland 20 november 1999. 
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voldoendee gewicht in de schaal zouden leggen om recreatief gebruik aan banden te 

leggen,, maar niet voldoende om religieus geïnspireerde gebruikers hun roes te 

ontzeggen.. Je zou kunnen denken aan het ceremoniële gebruik van heroïne. Immers, 

ondankss de hierboven genoemde algemene argumenten tegen criminalisering van 

drugss is de zaak tegen vrijgeving van heroïne, met zijn soms ontwrichtende gevolgen, 

veell  sterker. Bij dit hypothetische geval wederom deze opmerking: een faire 

interpretatiee van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging houdt in dat niet-

algemeenn erkende, als oppervlakkig gepercipieerde, nieuwe, impopulaire of 

anderszinss marginale culturele oriëntaties niet op voorhand moeten worden 

uitgesloten.. Zogenaamde filosofische 'psychonauten' zoals de bekende 

geestverruimerss Gerben Hellinga en Hans Plomp, voor wie druggebruik een centraal 

elementt is in een psychedelische levensbeschouwing, zouden in deze hypothetische 

omstandighedenn in beginsel ook in aanmerking moeten kunnen komen voor een 

ontheffing. . 

Jongensbesnijdenis Jongensbesnijdenis 

Bijj  de kwesties van de motorhelm versus de tulband en van de religieuze 

roesmiddelenn spelen weliswaar overwegingen van schade aan derden, maar die bleken 

steedss een enigszins geforceerde poging om maatregelen te rechtvaardigen die in de 

grondd een paternalistische strekking hebben; het voorkomen dat mensen zichzelf 

beschadigen.. Bij oppervlakkige beschouwing zou de recente roep om een verbod op 

hett besnijden van mannelijke baby's, zoals met name gepraktiseerd door religieuze 

jodenn en moslims, ook onder de categorie paternalistisch beleid kunnen worden 

geschaard.477 Toch zou dat geen correcte analyse zijn. Het gaat hier immers niet om 

competentee burgers die willens en wetens schade toebrengen aan hun lichaam, maar 

omm bij uitstek wilsonbekwame rechtssubjecten, namelijk baby's. Het is het handelen 

vann de ouders en van de specialisten die de ingreep uitvoeren dat ter discussie staat. 

Hett lijk t een simpele casus. Er is sprake van een tamelijk ingrijpend en 

onomkeerbaarr schenden van de lichamelijke integriteit, zonder medische indicatie en 

zonderr instemming van het 'slachtoffer'. De rechtvaardiging van een verbod zou heel 

well  aanspraak kunnen maken op liberale neutraliteit; lichamelijke integriteit is een 

onomstredenn primair goed, bescherming van dat goed levert geen perfectionisme op. 

Inn de huidige Nederlandse constellatie, waarin de besnijdenis wordt toegestaan, 

genietenn de ouders en degene die de ingreep doet in feite een ontheffing van het 

verbodd op mishandeling met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. 

Medicii  zijn het er zo goed als unaniem over eens dat de door joden en moslims 

well  opgevoerde argumenten van hygiene en minder grote vatbaarheid voor infecties 

enn ziektes geen enkele overtuigingskracht hebben in moderne omstandigheden 

(stromendd water, gezonde voeding), zodat er geen beroep is op de medische 

Hett VVD-kamcrlid Ayaan Hirsi Ali zwengelde dit debat aan in oktober 2004. 
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exceptie.. Ook een verwijzing naar de vrijheid van godsdienst is problematisch. Niet 

inn de zin dat joodse en islamitische praktijken niet onder art. 6 Gw vallen, want dat 

vallenn ze als onderdeel van stevig erkende religies uiteraard wel. Maar wel in de zin 

datt het individuele recht van vrijheid van godsdienst, het sterk beschermde recht om 

handelingenn te verrichten die zijn aan te merken als het belijden van een godsdienst of 

levensovertuiging,, zich niet uitstrekt tot handelingen die anderen schaden, zonder hun 

instemming. . 

Eenn multiculturalist zou een verbod kunnen interpreteren als een voorbeeld van 

eenn bias tegen concepties van het goede waarin besnijdenis een belangrijke waarde is, 

maarr die zou er dan van uit (moeten) gaan dat kinderen, eenmaal volwassen, 

automatischh dezelfde ideeën over het goede en dezelfde preferenties zullen hebben als 

hunn ouders. Cultuur-als-handicap denken dus, en als zodanig problematisch. Er zijn 

well  degelijk volwassen mannen die betreuren dat ze als baby zijn besneden. Mensen 

vallenn soms van het geloof van hun ouders af, of herinterpreteren dat geloof zo dat het 

besnijdenn daar niet inpast. Hoe dan ook, de optie wel of niet besnijden is hen 

afgenomen.. Die onherroepelijke beslissing is al voor hen genomen, zonder dat ze zelf 

hebbenn kunnen reflecteren op de vraag of het besnijden past in een goed leven. 

Striktt vanuit liberale neutraliteit geredeneerd is het dus moeilijk om een sterke 

zaakk te maken voor de huidige toestand in Nederland, waarin het besnijden van 

jongetjess is toegestaan. Of omgekeerd: een verbod zou niet worden geraakt door de 

bias-claim.. Toch is de maatschappelijke context van Nederland momenteel zo, dat 

plotselingee verandering van de beleidskoers in deze kwestie ook geen aantrekkelijke 

optiee is. Decennia lang hebben joodse burgers deze praktijk in stand gehouden, zonder 

datt daar ooit een haan naar kraaide, en nu ineens islamitische Nederlanders van alle 

kantenn worden belaagd is ook de jongensbesnijdenis een issue. Dat riekt naar een stok 

omm mee te slaan, of op zijn minst selectieve verontwaardiging. Niet een bias voor 

dominantee culturele oriëntaties, maar een bias tegen een zeer specifieke groep. 

Dee enige reden om het instellen van een verbod toch door te zetten is natuurlijk 

hett belang van de jongetjes, maar de meeste besneden volwassen mannen hebben geen 

probleemm met het ontbreken van hun voorhuid, ook niet als ze in hun volwassen leven 

geenn religie (meer) aanhangen. De schade is dus beperkt. In de Verenigde Staten 

wordenn mannelijke baby's in de meeste staten standaard besneden, religieuze ouders 

off  niet, en daar is de staat van de penis geen groot sociaal probleem. Misschien is dit 

duss één van die gevallen waarbij strikt pragmatische overwegingen het (voorlopig) 

winnen.. Maar omstandigheden kunnen veranderen en de kwestie dient open te blijven 

voorr debat. 

4**  Hoewel, recent onderzoek suggereert dat besneden mannen cen aanzienlijk lager risico lopen om 
mett H1V te worden besmet tijdens seksuele gemeenschap. Vanwege het prille stadium van de 
wetenschappelijkee discussie daarover laat ik deze overweging voor nu buiten beschouwing. 
Overigenss vermoed ik niet dat de redenering veel zou veranderen als ik dat niet zou doen. 
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WetWet op de Lijkbezorging 

Eenn casus waarbij een specifieke overheidsregel wel werd geraakt door de bias-claim 

betreftt de Wet op de Lijkbezorging zoals die luidde voor 1 juli 1991. Deze kwestie is 

hett standaardvoorbeeld in Nederlandse teksten over multiculturaliteit en heeft wat dat 

betreftt dezelfde status als de kwestie van Sikhs en de motorhelmen in de 

angelsaksischee literatuur. De Wet schreef vóór 1991 voor dat doden in een kist dienen 

tee worden begraven of verbrand, hetgeen dus neerkwam op een verbod op andere 

wijzenn van teraardebestelling. Sommige in Nederland woonachtige hindoes gaven 

vanuitt religieuze redenen de voorkeur aan begraving of verbranding zonder kist en 

ondervondenn dus duidelijk een nadeel in termen van opvattingen over het goede 

leven. . 

Mi jj  is uit de vele artikelen waarin dit voorbeeld figureert nooit duidelijk 

gewordenn wat de oorspronkelijke ratio was van het wettelijke gebod om doden in een 

kistt te verbranden of begraven en ook anderszins heb ik die niet kunnen achterhalen. 

Hoee dan ook, het is duidelijk dat het onder duidelijke randvoorwaarden heel goed 

mogelijkk is om lijken in een ander omhulsel te begraven ofte verbranden, zonder dat 

daarbijj  neutrale publieke belangen in het geding komen, in ieder geval niet méér in 

hett geding komen dan bij het gebruik van een kist. In de op 1 juli 1991 in werking 

getredenn gewijzigde Wet op de Lijkbezorging, in combinatie met delegatiewetgeving, 

iss het onder voorwaarden toegestaan om een ander omhulsel te gebruiken. 

Dee staat lijk t hier de juiste koers te hebben gevaren. Geen ontheffing voor 

etnisch-culturelee praktijken van een regeling waarvan de rechtvaardiging sowieso 

moeilijkk valt uit te leggen, maar schrappen van het niet met liberale neutraliteit te 

verenigenn verbod.50 Er is nu dus sprake van toegenomen vrijheid van individuen, 

ongeachtt hun etnische achtergrond, om te kiezen tussen een lijkkis t of een ander 

omhulsel. . 

HoofddoekHoofddoek en rechterlijke macht 

Opp het gebied van het staatsrecht heeft de zaak rondom de islamitische sollicitante 

Ayscc Kebaktepc recentelijk enig stof doen opwaaien. Zij wenste op grond van haar 

interpretatiee van de Mohammedaanse levensbeschouwing een hoofddoek te dragen 

tijdenss de uitoefening van de door haar geambieerde functie, die van gerechtelijk 

griffier,, onder die uitoefening begrepen het griffierswerk tijdens openbare 

terechtzittingen,, waarbij voor rechters en griffiers de wettelijke kledingvoorschriften 

4949 F. Mcndes, 'Integratiebeleid en Multicultureel Recht', in Huls & Stout (red.), Recht in een 
MulticultureleMulticulturele Samenleving, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1993, p. 37. 
MM Overigens is in 1998 de Wet op de Lijkbezorging nog eens gewijzigd, waardoor moslims hun 
dodenn binnen 24 uur ter aarde kunnen bestellen. Sowieso zijn de mogelijkheden voor nict-
convcntionclcc wijzen van lijkbezorging (nog) verder verruimd als gevolg van deze wijziging. 
Hiervann wordt grif gebruik gemaakt, onder andere door voetbalfans die na crematie hun as verstrooid 
willenn hebben over voor hun gewijde grond, bijvoorbeeld de plek waar vroeger Ajax-stadion 'De 
Meer'' stond ('Een doodskist op de middenstip', N RC/Handelshlad 26 augustus 2005). 
511 A. de Ruijter, 'Rcchtspluralismc: een Verwarrend Begrip', in Huls & Stout (red.), Recht in een 
MulticultureleMulticulturele Samenleving, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1993, pp. 45-46. 
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geldenn van het zogenaamde 'Besluit betreffende de titulatuur en het kostuum der 

rechterlijkee ambtenaren'. Op grond van haar kledingwens werd haar sollicitatie 

afgewezenn door de rechtbank van Zwolle. 

Inn het genoemde Besluit staan de maten en kleuren van de voorgeschreven toga, 

beff  en baret uiterst gedetailleerd voorgeschreven. Er staat echter niet in dat 

hoofdbedekkingg niet is toegestaan; strikt genomen kun je een hoofddoek dragen (of 

eenn keppel, of een tulband, hoewel die laatste moeilijker met de baret is te verenigen) 

enen je aan de letter houden van het Besluit betreffende de titulatuur en het kostuum der 

rechterlijkee ambtenaren. De rechtbank meende echter dat de principiële eis van 

onpartijdigheidd niet valt te verenigen met het dragen van een hoofddoek, die immers 

eenn nadrukkelijke uiting is van een specifieke levensovertuiging. De Commissie 

Gelijkee Behandeling stelde de rechtbank Zwolle echter in het ongelijk.53 De CGB 

erkendee weliswaar dat het beginsel van onpartijdigheid een legitiem doel is (in de 

termenn van onze discussie: er was prima facie sprake van neutraliteit van 

rechtvaardiging),, maar in casu achtte zij het afwijzen van de sollicitante, welke 

beslissingg neerkomt op een verbod op hoofddoeken voor griffiers, geen noodzakelijk 

middell  om dat doel te bereiken, zodat de beslissing niet voldoet aan het beginsel van 

subsidiariteit. . 

Uitsprakenn van de CGB hebben echter juridisch beschouwd geen bindende kracht 

enn de toenmalige Minister van Justitie Benk Korthals stelde in antwoord op 

kamervragenn dat uit art. 6 EVRM voortvloeit dat leden van de rechterlijke organisatie 

bijj  het vervullen van hun functie geen hoofddoek mogen dragen; rechters of griffiers 

inn functie mogen geen uiting geven aan hun persoonlijke politieke of 

levensbeschouwelijkee overtuigingen, ook niet door hun kleding, en moeten daarbij 

elkee gerechtvaardigde twijfel uitsluiten.54 Voor zover ik weet hebben zich sindsdien 

geenn ontwikkelingen voorgedaan, zodat de de facto situatie in Nederland is dat 

griffierss en a fortiori, naar ik aanneem, rechters geen hoofddoek mogen dragen. Er is 

duss sprake van een duidelijk nadeel voor mensen wier culturele oriëntatie behelst dat 

zee een hoofddoek dragen. De multiculturalistische bias-claim gaat dus in zoverre op, 

datt een bepaalde groep burgers in het praktiseren van zijn levensidealen wordt beperkt 

inn vergelijking met de 'dominante' groep. 

Inn de context van dit hoofdstuk moet de vraag nu zijn: valt dit verbod binnen de 

manoeuvreerruimtee die het beginsel van liberale neutraliteit de staat laat? Om te 

beginnenn dient er weer te worden gekeken naar de rechtvaardiging van de betwiste 

regel.. Welnu, de eis van rechterlijke onpartijdigheid of 'onzijdigheid', zoals de Wet 

Rechterlijkee Organisatie het uitdrukt, dient weliswaar niet ter bescherming van een 

522 Art. 17 bepaalt dat de baret niet verplicht is, tenzij de president van het college of de 
kantonrechter,, oudste in rang, voor plechtige terechtzittingen anders bepaalt, 
533 CGB, oordeel 2001-53, 22 juni 2001. 
44 B. Korthals in Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Statcn-Gencraal ter 

beantwoordingg van kamervragen inzake griffier met hoofddoek d.d. 30 augustus 2001, geciteerd in 
C.W.. Maris van Sandelingenambacht, 'Hoofddoek of Blinddoek', in: N.F. van Manen (red.), De 
MulticultureleMulticulturele Samenleving en het Recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, p. 184. 
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primairr goed, maar is wel bij uitstek een beginsel waarin het principe van neutraliteit 

tott uitdrukking komt. Het recht op een 'fair trial' door een onpartijdig en 

onafhankelijkk gerecht is een fundamenteel Rule of Law of rechtsstatelijk beginsel, en 

iss terecht als zodanig gepositiveerd in art. 19 van de genoemde Wet RO, in art. 6 lid 1 

EVRMM en in art. 14 lid 1 IVBPR. Wat de rechtvaardiging betreft sluit ik me dus aan 

bijj  de CGB; er is prima facie sprake van neutraliteit van rechtvaardiging, gegeven het 

legitiemee doel van rechterlijke onpartijdigheid. 

Maarr volgt uit die legitimiteit ook dat de hoofddoek verboden dient te zijn? Is 

eenn rechter of griffier met een hoofddoek per definitie partijdig? Laten we vanwege 

hett theoretische belang de discussie toespitsen op rechters. Er is geen reden om aan te 

nemenn dat een hoofddoekdragende rechter, die bijvoorbeeld met succes de RAIO-

opleidingg heeft doorlopen, het ideaal (want dat is het: een onbereikbaar ideaal) van 

onpartijdigheidd minder dicht zal benaderen dan, bijvoorbeeld, een gereformeerde, 

atheïstischee of bonsaïboomkwekende. Maar volgens vaste jurisprudentie van het 

EHRMM is het recht op een eerlijk proces reeds in het geding wanneer er sprake is van 

eenn schijn van partijdigheid. Dit roept twee vragen op. Ten eerste, is dat een juiste 

interpretatiee van het principe van rechterlijke onpartijdigheid? Ten tweede, levert een 

hoofddoekk zo'n schijn op? Wat betreft de eerste vraag: voor de specificatie van het 

EHRMM valt veel te zeggen. Een staat die voorgeeft burgers met de metaforische 

blinddoekk van vrouwe Justitia tegemoet te treden, moet het vermoeden van het 

tegendeell  vermijden. Wat betreft de tweede vraag: er is in ieder geval wel een schijn 

vann de schijn van partijdigheid (die herhaling is geen taalfout) bij een behoofddoekte 

rechter.. Een justitiabele zou bij een hoofddoek kunnen denken aan 

ongelijkwaardigheidd tussen mannen en vrouwen, inferioriteit van ongelovigen en 

homoseksuelenn en zo meer. Als atheïstische verdachte bij een strafproces, of als 

homoseksuelee procespartij bij een civiel geding, zou je het idee kunnen hebben datje 

all  met een achterstand begint als er een rechter met een hoofddoek zit. 

Maarr je kunt je afvragen of een dergelijke 'schijn van partijdigheid', die in feite 

voortvloeitt uit vooroordelen en generalisaties van de justitiabelc(n), voor rekening 

moett komen van een rechter die gekwalificeerd is, capabel is, en daarnaast graag een 

hoofddoekk draagt. Een liberale staat die het individu en individuele 

verantwoordelijkheidd centraal stelt kan bezwaarlijk allerlei speculatieve kwalificaties 

opp grond van vermeend groepslidmaatschap gaan sanctioneren. Dat zou neerkomen op 

eenn meegaan in de essentialistische ficties van het multiculturalisme, ficties die ik 

juistt in de voorgaande hoofdstukken heb proberen te bestrijden. 'De' moslim bestaat 

niet,, om het cliché eens te gebruiken. Een hoofddoekdragende rechter is een individu 

datt even goed als een protestantse rechter aan de criteria voor goed rechterschap kan 

voldoen.. Natuurlijk zijn er vrouwen met hoofddoeken die er inegalitaire denkbeelden 

opp nahouden, die de hijab dragen om aan sociale druk te voldoen, die een gevoel van 

ondergeschiktheidd aan mannen geïnternaliseerd hebben. Misschien zijn er wel heel 

veell  van die vrouwen. Maar wat heeft deze rechter, deze persoon die voldoet aan alle 

relevantee eisen, daarmee te maken? 
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Korthalss had het terecht over het uitsluiten van gerechtvaardigde twijfel . Ik zou 

zeggenn dat er bijvoorbeeld sprake is van gerechtvaardigde twijfel als een rechter een 

verdachtee of gelaedeerde bij binnenkomst eens rustig opneemt en zegt 'van jouw soort 

krijgenn we er hier al veel te veel' of 'uw gezicht staat me niet aan'. Maar of het enkele 

feitt dat een rechter een hoofddoek draagt ook twijfel rechtvaardigt over haar 

integriteit,, dat is een stelling die ik niet snel zou aandurven. Stel dat een verdachte 

vann uitkeringsfraude een rechter voor zich ziet met pareloorbellen, een Beatrix-kapsel 

enn een geaffecteerd Aerdenhouts accent. Die zou ook angstig kunnen denken 'ik weet 

all  uit welke hoek de wind waait'. In de perceptie van die verdachte is er de schijn van 

partijdigheid,, maar of zijn vooroordeel over 'VVD-kakkers' ook correspondeert met 

eenn gerechtvaardigde twijfel? Daar heb ik gerechtvaardigde twijfel over. 

Dee intuïtieve neiging van veel mensen om een hoofddoek in een rechtbank 

zonderr meer af te wijzen hangt volgens mij eerder samen met onvermogen, onwil, of 

beide,, om burgers met hoofddoeken als normale burgers te zien, dan met iets anders. 

Geenn wonder: als je een allochtoon ziet bij een praatprogramma, en die zie je vaak bij 

praatprogramma's,, dan gaat het nooit over de Noord-Zuidlijn, de 

bezuinigingsmaatregelenn van het kabinet Balkenende of zweetvoeten. Het gaat over 

multiculti-problemen,, intolerante imams, mishandelde vrouwen, integratie, 

discriminatiee van homoseksuele leraren door Marokkaanse of Turkse leerlingen, en zo 

voort.. In interviews klagen Marokkaanse acteurs steevast dat ze nooit eens worden 

gecastt als saaie accountant of zorgeloze student, maar altijd in rollen die weer 

samenhangenn met integratieproblemen, criminaliteit, vrouwenonderdrukking en wat 

diess meer zij. Natuurlijk zijn die onderwerpen reële problemen en ze mogen onder 

geenn beding worden ontkend. Maar de cumulatie van aandacht voor die problemen 

zorgtt er ook voor dat veel mensen het moeilijk vinden om moslims gewoon als 

personenn te zien, als zelfstandige individuen met eigenaardigheden, persoonlijke 

karaktertrekkenn en eigen opvattingen. Deze beeldvorming bevestigen door een 

hoofddoekk gelijk te schakelen met een gerechtvaardigde schijn van partijdigheid zou 

zoo bezien veel weg hebben van het toestaan van discriminatie van sollicitanten voor 

dee functie van receptionist, op de grond dat klanten nu eenmaal liever niet door 

moslimss te woord worden gestaan. 

Maarr goed, volgens mij heb ik me met deze overwegingen al begeven buiten het 

bestekk van de aangekondigde 'marginale toetsing' van concrete kwesties aan liberale 

neutraliteit.. Het doel van rechterlijke onpartijdigheid, inclusief het vermijden van de 

schijnn van partijdigheid, is onbetwistbaar legitiem en in overeenstemming met de 

vereistenn van liberale neutraliteit. De vraag of een hoofddoek nu wel of niet 

partijdigheidd of de gerechtvaardigde schijn daarvan oplevert, is een kwestie van 

uitwerkingg van dat onbetwiste beginsel op concreet niveau en geenszins 

oncontroversieel.. Gegeven de redelijke dissensus over dit laatste onder Nederlandse 

commentatorenn van liberalen huize, moet ik denk ik concluderen dat het verbod op 

hoofddoekenn in de rechterlijke organisatie niet evident buiten de manoeuvreerruimte 

valtt die aan de staat wordt gelaten door de doctrine van liberale neutraliteit. Vanuit 
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diee optiek geef ik in deze casus schoorvoetend toe dat de bias-claim geen doel treft. 

Hett de facto verbod is dus niet evident in strijd met liberale neutraliteit. 

66 Tot slo t 

Inn de inleiding bij dit hoofdstuk gaf ik de volgende twee spiegelbeeldige 

formuleringenn van liberale neutraliteit: het beperken van de categorie legitieme 

redenenn voor politieke besluitvorming, tot bepaalde typen van redenen (het 

verschaffenn van 'all-purpose' goederen); en, omgekeerd, het uitsluiten van bepaalde 

anderee typen van redenen {de beweerdelijk intrinsieke waarde van concepties van het 

goede).. De gevolgde strategie bij het bespreken van de casus was dan ook steeds: 

achterhalenn of reconstrueren wat de redenen achter het betreffende - actuele 

(valhelmen)) of voorgestelde (verbieden jongensbesnijdenis) beleid zijn, en 

vervolgenss vaststellen of ze tot de eerste of tot de tweede categorie redenen moeten 

wordenn gerekend. Behoorden ze tot de tweede, dan kon het beleid niet op genade 

rekenenn (bijvoorbeeld bij het verbod op roesmiddelen). Behoorden ze tot de eerste, 

dann viel het beleid in beginsel binnen de zogenaamde neutrale manoeuvreerruimte. 

Inn beginsel. Want niet alleen de doelen van het beleid moeten neutraal zijn, dat 

geldtt ook voor de manier waarop die doelen worden nagestreefd. Het motto bij die 

naderee evaluatie was steeds, kijken hoever je komt. Soms speelden daarbij praktische 

overwegingen:: met betrekking tot 'liberaal nationalisme' leek het raadzaam om 

ingesleten,, eeuwenoude instituties als het koningshuis omzichtig te benaderen. Hier 

moett je misschien Burkes inzicht ter harte nemen dat ingrijpende veranderingen 

geleidelijkk en met voorzichtigheid hun beslag moeten krijgen. Een andere praktische 

overwegingg speelde bij de casus van jongensbesnijdenis; is het, gegeven het kleine 

aantall  volwassen mannen dat de ingreep achteraf betreurt, opportuun en billij k om 

Nederlandsee moslims streng aan te spreken in deze kwestie terwijl de praktijk altijd is 

getolereerdd bij joodse Nederlanders? En in verband met de feestdagenkwestie: hoe ver 

komm je met ingenieuze alternatieve schema's om die puzzel op te lossen? Ook daar 

dokenn allerlei praktische problemen op en bleek dat de actuele oplossing van de Hoge 

Raadd zo gek nog niet was. 

Kortom,, een combinatie van principieel en prudentieel. Evaluatie op grond van 

beginselen,, maar met inachtneming van weerbarstige maatschappelijke realiteiten. In 

hett licht van de problemen die zowel multiculturalisten als liberalen hebben met een 

niet-neutralee inrichting van de staat, of je die problemen nu formuleert in termen van 

dee bias-claim of in de algemene termen die ik heb gebruikt, in het licht van die 

problemenn lijk t me bovenstaande benadering zuiverder en rechtvaardiger dan de 

ontheffingen,, privileges en reparatieconstructies van het multiculturalisme. 




