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Inleiding 
MANUELA KALSKY 
 
 

Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich 
thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en le-
vensovertuiging? Welke ingrediënten zijn nodig voor een nieuw 
wij dat mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen 
vruchtbaar maakt? 

Deze twee vragen lopen als een rode draad door dit boek. De auteurs, 
afkomstig uit verschillende disciplines, werd verzocht op zoek te gaan 
naar antwoorden op deze vragen – bij voorkeur op een persoonlijke 
manier. Nu is het geen sinecure eigenzinnige wetenschappers die het 
liefst hun eigen stokpaardjes berijden, mijzelf inbegrepen, aan dit soort 
opdrachten te houden. Toch durf ik te beweren dat dit in deze bundel 
aardig is gelukt – en ik heb het vermoeden dat dit met name te danken 
is aan de ‘gezelligheid’ tijdens de onderzoeksbijeenkomsten, zoals u na 
het lezen van het artikel van Pieter Dronkers zult begrijpen. De meeste 
auteurs in deze bundel maakten net als hij deel uit van de onderzoeks-
groep die in de afgelopen twee jaar voor het uitwisselen en bespreken 
van onderzoeksresultaten regelmatig bijeen kwam. De gesprekken over 
de grenzen van het eigen vakgebied heen leidden soms tot onverwachte 
inzichten en soms tot verwarring, vooral als het om de gebruikte on-
derzoeksmethoden ging. Maar zowel het ‘ik-snap-er-niets-van’ als de 
‘aha-erlebnisse’ die dit verschil in perspectief opleverden bleken verrij-
kend. De vruchten hiervan – waarbij de ene mogelijk al wat rijper van 
smaak is dan de andere – kunt u in deze bundel proeven.1  

                                                        
1  Eerder verschenen in het kader van het DSTS-onderzoeksproject ‘Op zoek naar 

een nieuw wij in Nederland’ de volgende drie boeken: B. Brandsma, M. Kalsky 
(red.), W!J-land. Voorbij de bindingsangst. Kampen: Ten Have, 2009; J. Bekken-
kamp, J. Verheijen (red.), Als ik W!J word. Nieuwe vormen van verbondenheid, Al-
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De onderzoekers kwamen bijeen op uitnodiging van het DSTS, het 
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Dit cen-
trum werd vijfentwintig jaar geleden door de religieuze orde van de 
Nederlandse dominicanen opgericht. Het kreeg de opdracht om op een 
eigentijdse manier over de betekenis van religie in de Nederlandse sa-
menleving na te denken en de resultaten ervan met een breed publiek 
te delen.2 Een vrijplaats was geschapen. Onafhankelijk van kerkelijk 
gezag en overheid kon hier een theologie worden beoefend, die zich 
richtte op het dagelijks leven van mensen.  

Wat zijn de tekenen des tijds, hoe moeten ze worden geduid, wat 
houdt mensen vandaag de dag bezig en wat kun je daar als theoloog 
over zeggen? Een uitdagende opdracht in een tijd waarin steeds meer 
mensen buiten de gevestigde religieuze instituten om naar iets zoeken 
dat vorm en betekenis aan hun leven kan geven.  

In de loop der jaren zijn verschillende DSTS-onderzoeksprojecten 
de revue gepasseerd.3 Allemaal waren zij gericht op wat tegenwoordig 
‘valorisatie’ heet: onderzoek doen dat maatschappelijk relevant is. In de 
middeleeuwen stonden de dominicanen op het marktplein om bij de 
tijd te zijn, te weten wat er gaande was in de samenleving. Zij beoefen-
den de circumspectio, het om zich heen kijken, dat reeds Thomas van 
Aquino – om maar een van de grote dominicaanse theologen uit het 
verleden te noemen – in zijn tijd als een belangrijke bezigheid be-

                                                                                                                         
mere: Parthenon, 2010; J. Verheijen, J. Bekkenkamp (red.), Onszelf voorbij. Over 
de grenzen van verbondenheid, Almere: Parthenon, 2011.  

2  Deze opdracht houdt verband met het oude adagium van de dominicaanse 
broederschap: comtemplari et contemplata aliis tradere, beschouwen en het be-
schouwde aan anderen overdragen. Zie voor meer informatie over de Neder-
landse dominicanen: www.dominicanen.nl; A. Broers, Leven met Dominicus. 
Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2013. 

3  M. Kalsky, ‘Religious Diversity as a Challenge to Theology. The Research Pro-
jects of the Dutch Dominican Study Centre for Theology and Society’, in: M. 
Kalsky, P. Nissen (eds.), A Glance in the Mirror. Dutch and Polish Religious Cultu-
res. Münster: LIT-Verlag, 2012, p. 63-76; M. Kalsky, Maak het verschil! Over religi-
euze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij. Oratie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, 2012, p. 4-5. 
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schouwde. Vandaag is de samenleving een stuk complexer geworden. 
Maar nog steeds is het om zich heen kijken te midden van de dagelijk-
se werkelijkheid van mensen het vertrekpunt van de theologische re-
flectie op het DSTS, in de hoop daarmee een bijdrage te leveren aan de 
Nederlandse samenleving: wetenschappelijk verantwoord, maatschap-
pelijk relevant en vanuit het hier en nu op toekomst gericht. 

RELIGIEUZE TRANSFORMATIE 

Wat zich in de afgelopen eeuw in de Lage Landen heeft voltrokken, zou 
je een stille religieuze revolutie kunnen noemen. Terwijl honderd jaar 
geleden nog bijna iedereen bij een kerkelijke gemeenschap hoorde, 
zegt nu zo’n zestig procent van de Nederlanders geen binding meer te 
hebben met de kerk.4 Ook al varieert het aantal kerkverlaters en kerk-
leden in de verschillende onderzoeken en kunnen sommige orthodox-
christelijke geloofsgemeenschappen zich verheugen in de aanwas van 
nieuwe leden, het verandert niets aan het feit dat mensen de christelij-
ke kerken in de afgelopen vijftig jaar massaal de rug hebben toegekeerd 
en er tot nu toe geen duidelijke tekenen zijn dat het tij zal keren. De 
meerderheid van de Nederlandse bevolking is inmiddels seculier, ook 
al betekent dat in de praktijk niet meteen dat mensen geen belangstel-
ling meer hebben voor religie. Volgens dezelfde onderzoeken noemt 
eveneens zestig procent van de Nederlandse bevolking zich namelijk 
‘gelovig’, alleen wordt daarmee niet meer het traditionele christelijke 
geloof bedoeld. Religie is niet verdwenen uit Nederland, maar getrans-
formeerd.5  

                                                        
4  Rapport CBS, Religie aan het begin van de 21ste eeuw. Den Haag/Heerlen: Cen-

traal Bureau voor de Statistiek, 2009; T. Bernts, G. Dekker, J. de Hart, God in 
Nederland: 1996-2006. Kampen: Ten Have, 2007; W.B.H.J. van de Donk, A.P. 
Jonkers, G.J. Kronjee, R.J.J.M. Plum (red.), Geloven in het publieke domein. Ver-
kenningen van een dubbele transformatie. Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2006. 

5  P. Nissen, ‘The Holistic Revolution. Contemporary Transformations of Religio-
sity in the Netherlands’, in: M. Kalsky, P. Nissen (eds.), A Glance in the Mirror, p. 
23-37. 
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Onder de noemer ‘spiritualiteit’ is religie in een nieuwe gedaante 
verschenen. Zo’n veertig procent van de Nederlandse bevolking hoort 
inmiddels bij de ‘nieuwe spirituelen’, van wie velen uit verschillende 
levensbeschouwelijke en religieuze tradities putten en zo hun eigen 
spiritueel pakket samenstellen.6 Wat bij hun leven past, wat er waarde 
en betekenis aan kan geven, bepalen zij zelf. En dat is niet alleen in 
Nederland het geval. Ook in andere Europese landen is deze ontwikke-
ling gaande.7 Of deze trend doorzet, staat nog te bezien. Duidelijk is 
dat de geïndividualiseerde moderne (West-)Europeaan het religieuze 
heft in eigen hand heeft genomen en niet langer gevoelig is voor insti-
tutioneel gezag. Hij/zij heeft zich losgemaakt van ‘de groep’ en geeft er 
de voorkeur aan, alleen zichzelf of hooguit twee of drie anderen te ver-
tegenwoordigen. Niet alleen de kerken hebben hier last van, ook poli-
tieke partijen en vakbonden kampen met een terugloop van leden. 

MIGRATIE 

Individualisering en secularisering hebben gedurende de laatste eeuw 
diepe sporen achtergelaten in Nederland en in heel (West-)Europa, 
maar het zijn niet de enige factoren die het religieuze landschap ingrij-
pend hebben veranderd. Ook de globalisering en de daarmee verbon-
den migratie drukken sinds de jaren zeventig van de laatste eeuw 
steeds nadrukkelijker een stempel op de landen in Europa. Behalve 
881.000 fietsen, 250.0000 woonboten, 165 grachten en zes molens 
zijn er in Amsterdam ook 180 verschillende nationaliteiten te vinden. 
Dat deze etnische en levensbeschouwelijke diversiteit niet alleen rijk-
dom maar ook problemen met zich meebrengt, is evident.  

Sinds de aanslagen van 9/11 en de moord op Theo van Gogh wor-
den vooral moslims argwanend bejegend en staat de multiculturele 
samenleving ter discussie. Niet alleen in Nederland staat de bevolking 
sceptisch en wantrouwend tegenover ‘de islam’, ook in de landen om 

                                                        
6  J. de Hart, Zwevende Gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit. Amsterdam: 

Bert Bakker, 2011.  
7  L. Halman, R. Luijkx, M. van Zundert (eds.), Atlas of European Values. Trends and 

Traditions at the Turn of the Century. Leiden: Brill Academic Publishers, 2011. 
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ons heen is dat het geval. Zo blijkt uit de gegevens van de zojuist ver-
schenen Religionsmonitor, dat ook onder de Duitse bevolking een duide-
lijke argwaan ten aanzien van de islam heerst, omdat die vrouwen zou 
onderdrukken en fanatiek, wraakzuchtig en neigend tot geweld zou 
zijn. De onderzoekers constateren dat deze stereotype beelden van de 
islam bij de ondervraagden niet in eerste instantie uit de omgang met 
moslims voortkomen, maar sterk door de berichtgeving in de media 
zijn beïnvloed. Ondanks de angst voor mogelijke religieuze conflicten, 
staan de meeste Duitsers niet afwijzend tegenover religie en religieuze 
verscheidenheid. De algemene houding wordt eerder als ‘kritisch open’ 
omschreven. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat religieuze 
diversiteit zowel een verrijking als ook een bron van conflict kan zijn. 
Interessant en een steun in de rug voor alle interreligieuze dialoogpro-
jecten is de constatering dat het contact met religieuze mensen de 
openheid tegenover religies bevordert. Mensen die vaker contact heb-
ben met iemand die niet tot de eigen levensbeschouwing behoort, blij-
ken een opener houding te hebben.8  

Wat dit onderzoek opnieuw duidelijk maakt is dat niet ‘de multicul-
turele samenleving’ in (West-)Europa failliet is, zoals sommige politici 
– onder wie de Duitse bondskanselier Merkel – in het recente verleden 
beweerden, maar dat de manier waarop met culturele en religieuze ver-
scheidenheid is omgegaan aan verandering toe is. Het heeft geen zin 
om de ogen te sluiten voor wat allang een feit is: een derde van de in-
woners in de grotere steden in Europa zijn niet-westerse migranten.  

TRANSCULTURELE IDENTITEITEN 

De wereld verandert in een snel tempo, en Nederland met haar. Ook de 
revolutionaire ontwikkelingen in de technologische sector – met name 
op het gebied van internet en nieuwe media – dragen aan deze ontwik-
keling bij. Zij hebben de beleving van tijd en ruimte ingrijpend veran-

                                                        
8  D. Pollack, O. Müller, Religionsmonitor, verstehen was verbindet. Religiosität und 

Zusammenhalt in Deutschland. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013 
(http://tinyurl.com/dsts-mka-08). 
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derd. Er is een continue informatiestroom van all over the world be-
schikbaar. Via Twitter en Facebook verslaan ooggetuigen live de drama-
tische gebeurtenissen in Egypte, Syrië en andere brandhaarden in de 
wereld, buiten de officiële media om. Familie, kennissen, collega’s en 
vrienden zitten niet meer twee huizen verderop maar op internet. Het 
contact met ‘de ander’ verloopt via de chat, Skype, Facebook en Twitter. 
In minder dan drie jaar zijn er 350 miljoen Facebookers op het internet 
actief die onderling naar verbinding zoeken en in een mum van tijd 
met elkaar nieuwe netwerken opbouwen over nationale, culturele en 
religieuze grenzen heen.9  

De ontwikkeling van transculturele identiteiten is een niet tegen te 
houden realiteit in een dynamisch geworden wereld, voorspelden de 
auteurs van het Human Development Report van de United Nations De-
velopment Programme reeds in 2004.10 Het ligt voor de hand dat de 
toenemende etnische en daarmee ook religieuze diversiteit in Europa 
ook op levensbeschouwelijk gebied de ontwikkeling van meervoudige 
identiteiten zal bevorderen. Het aantal interculturele en interreligieuze 
liefdesrelaties groeit en de daaruit geboren kinderen worden steeds va-
ker bi-cultureel en bi-religieus opgevoed.  

Te midden van al deze ontwikkelingen gingen de auteurs voor dit 
boek op zoek naar een ‘nieuw wij’ dat wij-zij-tegenstellingen kan over-
bruggen en er hopelijk aan zal bijdragen dat mensen ook in de toe-
komst op ‘dit kleine stukje aarde’ met inmiddels zo’n 16,8 miljoen in-
woners, vreedzaam en gezellig met elkaar kunnen samenleven. Inzich-
ten werden uitgewisseld en kennis gedeeld. Waar zijn in Nederland of 
misschien daarbuiten al tekenen van een nieuw wij te vinden? Aan 
welke voorwaarden moet een nieuw wij voldoen om daadwerkelijk een 

                                                        
9  M. Castells, The Rise of the Network Society. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell 

Publishers, 1996; P. Levitt, ‘Redefining the Boundaries of Belonging. The 
Transnationalization of Religious Life’, in: N.T. Ammerman (ed.), Everyday Reli-
gion. Observing Modern Religious Lives. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 
103-120. 

10  M. Kalsky, ‘Embracing Diversity. Reflections on the Transformation of Christian 
Identity’, in: Studies in Interreligious Dialogue 17 (2007) 2, p. 223-225. 
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thuis te bieden in een pluralistisch Nederland? Is een ‘wij’ denkbaar dat 
niet alleen bij de gratie van een ‘zij’ bestaat en het alleenrecht opeist op 
dit stukje aarde en de hier aanwezige cultuur met haar gewoontes en 
materiële welvaart; een inclusief wij dat de aanwezige verscheidenheid 
aan levensbeschouwingen, religies en culturen serieus neemt en 
vruchtbaar weet te maken? Kortom: een wij dat op verbinding is gericht 
in plaats van op uitsluiting. Sommige lezers zullen nu denken: “Een 
inclusief wij is een illusie – elk wij roept ook een zij op. Kijk maar naar 
de realiteit van alledag, naar alle conflicten in de wereld, waar religie 
een belangrijke oorzaak is.” De dagelijkse werkelijkheid lijkt hun gelijk 
te geven. Maar is dat het laatste woord? De auteurs in deze bundel leg-
gen zich er in elk geval niet bij neer. In mijn ogen gedragen zij zich als 
iemand die volgens de Amerikaanse filosofe Susan Neiman een ‘vol-
wassen idealist’ mag worden genoemd: “altijd met één oog gericht op 
hoe de wereld feitelijk is, en één oog op de manier waarop de wereld 
behoort te zijn”.11 De een is eerder seculier en laat zich in het dagelijks 
leven inspireren door een humanistische overtuiging, een ander door 
een besef van transcendentie en een derde is overtuigd gelovig. Maakt 
het uit of je het antwoord op de vragen des levens God, Allah, Nirwana, 
iets of niets, of go with the flow noemt? Misschien wel, maar in de on-
derlinge samenwerking speelde het geen rol. Belangrijker was hoe je de 
van elkaar verschillende antwoorden in de dagelijkse praktijk met el-
kaar kon verbinden en welke nieuwe inzichten de onderlinge verschil-
len in visie en beleving opleverden. Men was het erover eens: zolang er 
alleen binnen de bestaande denkkaders wordt geredeneerd, is er weinig 
tegen in te brengen dat de wereld ‘nu eenmaal zo in elkaar zit’.  

Maar hoe zou het zijn als de denkkaders zelf ter discussie komen te 
staan, als we het dualistische denkpatroon van wij-zij doorbreken door 
een relationele blik op de werkelijkheid voorop te stellen – een benade-
ring van en … en in plaats van of/of. Niet jezelf definiëren ten koste van 
de ander, maar naar een verbindende benadering op zoek gaan. Moge-

                                                        
11  W. Jacobs, I. Overdijk, Grote denkers over de toekomst. Rotterdam: Lemniscaat, 

2011, p.115. 
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lijk levert het reeds eerder genoemde fenomeen multiple religious belon-
ging, waarbij mensen zich niet meer met slechts één maar met meerde-
re religieuze of levensbeschouwelijke tradities verbonden voelen, op dit 
punt nieuwe inzichten op. Breekt het een op zuiverheid en exclusieve 
eenheid gericht denken open? Suzette van IJssel en André van der 
Braak gaan in hun bijdragen nader in op dit vaak als syncretistisch be-
schouwde fenomeen van religieuze flexibiliteit.12  

KLEINE WIJ’TJES 

De zoektocht naar een nieuw wij in Nederland is de zoektocht naar 
kleine wij’tjes die samen een netwerk kunnen vormen en elkaar weten 
te versterken, zonder in een groot en massief WIJ te moeten opgaan. 
Een sterke wij-identiteit, zo betoogt André Lascaris in zijn bijdrage, is 
eerder een garantie voor geweld dan voor vrede. Een confronterend in-
zicht voor allen die in nationaal en religieus opzicht tot het versterken 
van de eigen identiteit hebben opgeroepen, juist om de dialoog met de 
ander ‘beter’ aan te kunnen gaan. Lascaris laat met behulp van de zon-
deboktheorie van René Girard zien dat het zich terugtrekken op eigen 
erf in tijden van crisis het wij-zij-gevoel versterkt, omdat iedereen die 
als anders wordt gezien en afwijkt van de groepsnorm een potentiële 
zondebok is, die uitgestoten dient te worden om de vrede in de eigen 
groep te herstellen. In die zin moet een nieuw wij geen veilig thuis zijn 
dat je tegen de ‘boze buitenwereld’ beschermt. Het haalt de wereld met 
al haar verschillen juist in huis, omdat het bewaren van het verschil en 
niet het verlangen naar hetzelfde de basis vormt voor een vreedzaam 
nieuw wij.  

De verschillen bewaren, was dat maar zo gemakkelijk als het klinkt. 
Joep de Hart haalt in zijn artikel de godsdienstsocioloog Robert Wuth-
now, de voormalige directeur van FORUM, Sadik Harchaoui en de the-
ologe Mechteld Jansen aan, die er zelfs voor pleiten ‘verschillen te 

                                                        
12  Zie in dit verband ook: M. Kalsky, ‘Het flexibele geloof van Pi. Meervoudige reli-

gieuze identiteiten als toekomstvisioen’, in: C. Doude van Troostwijk, E. van den 
Berg, L. Oosterveen (red.), Buigzame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit. 
Amsterdam: Boom, 2008, p. 64-73. 
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waarderen’. Terecht vraagt De Hart zich af of dat wel mogelijk is in het 
door de verzuiling beïnvloede Nederland, waar nog steeds de mentali-
teit van ‘alles in zijn eigen la’ heerst. Hij vreest dat door alle hiervoor 
beschreven veranderingen de maatschappelijke verwarring te groot is 
om deze houding van de bevolking te kunnen verwachten, met name 
van diegenen die hun eigen toekomst bedreigd zien. Heeft de Neder-
landse bevolking wel voldoende (zelf)vertrouwen om een dergelijke 
stap te wagen, of is de onzekerheid te groot? In dat laatste geval houdt 
de hang naar vroeger, ‘toen alles beter was’ de overhand en laten we 
onze grenzen beveiligen tegen de boze buitenwereld. De socioloog in 
hem twijfelt, ook al vindt hij aan het einde van zijn artikel dat de aan-
bevelingen van Harchaoui wel sympathiek zijn en hout snijden. Joke 
van Saane deelt zijn twijfels. Ook zij constateert dat het vooral gevoe-
lens van onzekerheid en angst onder de bevolking zijn, die een nieuw 
wij in de weg staan. Zolang de emotionele basisbehoeften van mensen 
niet worden bevredigd en hun zelfwaardering niet groot genoeg is om 
stevig in hun schoenen te staan, zal er aan de Nederlandse horizon 
geen nieuw wij gloren. 

Er is dus empowerment nodig om de basis te leggen voor een ge-
slaagde communicatie met de ander. En waar leer je hoe je goed com-
municeert? Op school, zou Bas van den Berg zeggen. Hij hield inter-
views met leerlingen op drie basisscholen en probeerde er zo achter te 
komen of en zo ja waarom ze zich op hun school thuis voelen. Ook hier 
bleek het bevorderen van de onderlinge verbondenheid, die Van Saane 
al eerder als één van de menselijke basisbehoeften had aangewezen, 
van groot belang. Ook op zelfacceptatie en sociale betrokkenheid wordt 
gelet. De kinderen leren het spelenderwijs: waardeer de verschillen! 
Het zijn echte voorbeeldscholen als het om het nieuw-wij-gehalte gaat, 
want ‘goed’ onderwijs hoort, naast kennisoverdracht en het bevorderen 
van goede leerprestaties, ook de zaden van wederzijdse acceptatie te 
planten.  

Maar een volwassen idealist blijft realistisch, volgens Susan Nei-
man. Zo zet het artikel van Cok Bakker ons weer met beide benen op 
de grond. Hij constateert dat het onderwijs in Nederland op bestuurlijk 
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niveau nog altijd sterk bepaald wordt door verzuilde denkpatronen. 
Zijn aanbeveling om de identiteit van een school voorbij de christelijke 
labels in te vullen, lijkt mij zinnig. In de afgelopen jaren was ik her-
haaldelijk in de gelegenheid om lezingen te geven binnen onderwijsin-
stellingen voor identiteitsbegeleiders, schooldirecteuren en leerkrach-
ten. Zij wilden meer weten over de veranderingen die op het gebied van 
religieuze identiteitsvorming plaatsvinden. Dat verlangen sloot aan bij 
Bakkers bevindingen. Ik bespeurde een grote verlegenheid in de om-
gang met de religieuze kleur van hun school bij mijn publiek. Hoe 
moet je invulling geven aan de ‘c’ van je school als je zelf geen (prakti-
serend) christen (meer) bent? Wat op het werk van hen werd verwacht, 
sloot niet meer aan bij hun eigen levensvisie. Een gevoelsmatig spagaat 
was het gevolg. Het was voor hen een opluchting dat hun twijfel en on-
zekerheid over de christelijke identiteit van hun school geen persoon-
lijk probleem of falen was, maar in het tijdsbeeld van het Nederland in 
de 21ste eeuw bleek te passen. Gedeelde waarden bleken een gemakke-
lijker vertrekpunt om de identiteit van hun school te benoemen. Men 
wilde zich graag laten inspireren door elementen uit de christelijke tra-
ditie, maar ze moesten geen legitimatie meer zijn voor hun werk op 
school. Of de door Bakker gesignaleerde trend waarbij ouders een 
school kiezen ‘die bij hen past’, een zogenaamde OSM-school (Ons 
Soort Mensen-school), daadwerkelijk in de richting van een nieuw wij 
wijst, moet worden afgewacht. 

GASTVRIJHEID  

Deze ‘osm-trend’ lijkt mijlenver af te staan van de schrijnende werke-
lijkheid van de staatloze vluchteling in ons midden en het onvermogen 
van de overheid hiermee om te gaan. De bijdrage van Markha Valenta 
over deze problematiek zette mij aan het denken. De centrale vraag is: 
wie mag het nieuwe wij mede vorm geven? Zorgen wij alleen voor ‘ons 
soort mensen’ of mag ook de vreemdeling een kamer in het huis van 
onze beschaving bewonen? En zo ja, mag hij of zij zich dan gedragen 
alsof hij thuis is en de kamer naar eigen inzicht en smaak inrichten – 
of hebben wij dat al voor hen gedaan? Staan de meubels er al en is de 
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vriendelijke aansporing ‘doe maar alsof je thuis bent’ slechts een ver-
hulde oproep tot assimilatie?  

De Britse opperrabbijn Jonathan Sacks ziet de samenleving als een 
huis dat we samen moeten bouwen. Pas als je het zelf mede hebt 
vormgegeven, kun je vol trots zeggen: dit is ook mijn huis. Dan pas 
voel je je thuis, meent hij. En uiteraard mag je dan ook erkenning voor 
je bijdrage verwachten. Zoek naar gedeelde belangen, is zijn advies, en 
verfraai het huis dat je samen gaat bouwen met mooie details uit de 
verschillende levensbeschouwelijke tradities. Vier de religieuze feesten 
samen en laat je door de waarden in de verschillende tradities inspire-
ren tot een gezamenlijke ethiek. Dan is diversiteit rijkdom.

13
 

Of het Nederlandse wij in de toekomst een gastvrij wij zal zijn, 
hangt er mede van af of mensen zich in hun eigenheid gezien en ge-
respecteerd voelen. Je voelt je thuis als je geen masker hoeft te dragen 
en je talenten welkom zijn en worden gehonoreerd. Ik ben het met Van 
Saane eens: de psychologische dimensie van ‘erbij horen’ mag niet 
worden onderschat.  

Uiteraard vraag ik me als theologe af of de geboden van naasten-
liefde, compassie en gastvrijheid in het collectieve geheugen van Neder-
land behouden zullen blijven als de christelijke traditie in onze samen-
leving meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Zij waren en zijn 
voor velen nog steeds wegwijzers in de dagelijkse omgang met men-
sen. Zij geven een richting aan als het gaat om het goede leven voor 
allen, om een nieuw wij waarin ook voor ‘de minsten’ in onze samenle-
ving plaats is. Bijbelse verhalen en geboden bieden een houvast, zoals 
ook een kunstwerk dat kan doen of een bepaald lied. Je was de tekst en 
de melodie al bijna vergeten, maar plotseling herinnert het je er weer 
aan welke weg je wilde gaan in je leven. Het zou een verarming zijn als 
we deze schatten van verwondering die in de religieuze tradities beslo-

                                                        
13  M. Kalsky, ‘De hartenklop van een nieuw wij’, in: W. Jakobs, I. Overdijk (red.), 

Grote denkers over de toekomst. Rotterdam: Lemniscaat, 2011, p. 333-352. Zie ook 
het interview met Jonathan Sacks in dit boek. 
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ten liggen niet meer aan elkaar zouden doorgeven, als ze geen inspira-
tie meer kunnen bieden aan komende generaties. 

Een nieuw wij in Nederland heeft verhalen en beelden nodig die de 
weg wijzen en ons uitnodigen de tradities nieuw vorm te geven, in 
breuk en continuïteit met het verleden. Gastvrijheid is zo’n beeld.14 
“Wees gastvrij”, zo beveelt Paulus in zijn Brief aan de Romeinen aan 
en in de Brief aan de Hebreeën wordt de oproep zo verwoord: “en houd 
de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten 
engelen ontvangen.”15. Gastvrij zijn, de ontmoeting met de ander als 
een verrijking van je eigen leven te beschouwen, is wat mij betreft één 
van de vertrekpunten in het nadenken over een nieuw wij. Dat dit niet 
vanzelf gaat wordt duidelijk in dit boek, maar ook dat het een noodza-
kelijke en buitengewoon boeiende onderneming is.  

REVUE VAN DE BIJDRAGEN 

Als eerste komt de socioloog aan het woord. Joep de Hart onderzoekt 
hoe Nederlanders denken over een nieuw wij. Hiervoor filtert hij uit 
SCP- en andere sociologische onderzoeken over de periode van 1997 
tot nu gegevens die verband houden met vijf aspecten van saamhorig-
heid en solidariteit: burgerschap, vertrouwen, solidariteit en gedeelde 
identiteit, maatschappelijke inzet en betrokkenheid en integratie en 
inburgering. Interessant is hoe hij de resultaten in verband brengt met 
het optimisme dan wel pessimisme van de respondenten. Nadat hij 
zijn bevindingen heeft gecompleteerd met de attitude die een gods-
dienstsocioloog, een bestuurder en een theoloog suggereren in te ne-
men tegenover diversiteit – waardeer de verschillen! –, concludeert hij 
dat dit voor mensen die hun toekomst bedreigd zien en de toenemende 
diversiteit als verwarrend ervaren, niet zal meevallen. Toch eindigt De 
Hart niet in mineur, maar met spannende aanbevelingen. 

Arjo Klamer geeft antwoord op de vraag of ergens bij horen ook 
economisch te duiden valt. In een persoonlijk getint betoog vertrekt hij 

                                                        
14  Zie ook M. Kässmann, Vergesst die Gastfreundschaft nicht! Berlin: Ullstein, 2011. 
15  Rom. 12,13; Hebr. 13,2. 
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bij René Descartes, geeft een microcollege over het rationele domein 
van de wetenschap versus het domein van de emoties en de morele ge-
voelens, waar zich ook de religie bevindt. In het voorbijgaan stipt hij 
Charles Taylor aan, en dan lijkt hij thuis te komen bij Adam Smith – 
wiens denken verrassend rijker blijkt dan lezers wellicht dachten. Aris-
toteles sluit de parade der groten. Met hem noemt Klamer de mens een 
sociaal wezen, dat het goede nastreeft. Van het goede naar goederen is 
maar een kleine stap, en de laatste zet Klamer welbewust: naast private 
onderscheidt hij sociale goederen, naast persoonlijk ook gedeeld eigen-
dom – wat uiteindelijk voor mensen het belangrijkst blijkt: gezin, fami-
lie, vriendschap, buurt, club, collega’s, maar ook religie, kunst en we-
tenschap – en thuis. Waar we bij horen is wat we delen met anderen. 

Menno Hurenkamp benadert het nieuwe wij door te focussen op 
solidariteit en burgerschap. Hij legt uit waarom ondanks toegenomen 
individualisme solidariteit nog altijd bestaat – in de vorm van infor-
mele, ‘lichte’ gemeenschappen. Hij plaatst hun ontstaan in de geschie-
denis en schetst de maatschappelijke en politieke consequenties van de 
overgang van zware naar lichte gemeenschappen. Waar verenigingen, 
kerken, vakbonden en politieke partijen kampen met afnemende be-
langstelling bloeien informele netwerken. Opvallend kenmerk van de 
lichte gemeenschappen: ze zetten zich liever sociaal dan politiek in, het 
valt hun zwaar te schakelen van de kleine, lichte naar de grote, alomvat-
tende gemeenschap van publiek domein en politiek. Zodra mensen die 
ene grote gemeenschap meer zien als een gilde waarvan ze veel mogen 
verwachten maar ook in moeten investeren, en hun lidmaatschap be-
schouwen als een ambacht, dan zal het schakelen makkelijker worden 
– het wij-gevoel als houding. 

Joke van Saane constateert dat de huidige samenleving wordt ge-
domineerd door angst en onzekerheid. Zij gaat vanuit de godsdienst-
psychologie in op de achtergronden van deze gevoelens. Ze ontstaan als 
aan menselijke basisbehoeften niet wordt voldaan: verbondenheid met 
anderen, controle over de werkelijkheid en een positief zelfbeeld. Van 
Saane bespreekt de behoeften in al hun facetten en in hun onderlinge 
samenhang. Ze waarschuwt dat er in nieuwe vormen van wij evenwich-
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tig aan de drie behoeften moet worden voldaan: als buurtbewoners 
worden uitgenodigd elkaars cultuur en achtergrond te leren kennen, 
moet er ook voldoende tijd en ruimte zijn voor zelfbevestiging, anders 
wordt de angst juist groter. Tot slot draagt ze het ritueel voor als vorm 
van nieuw wij. Rituelen komen tegemoet aan de drie basisbehoeften, ze 
kanaliseren emoties, vergroten de groepscohesie en communiceren een 
ander perspectief op de werkelijkheid. Dat schept ruimte om verschil-
len te overbruggen. 

Nederland en gezelligheid, een vanzelfsprekend koppel? Niet meer 
in de multiculturele samenleving, waar nieuwkomers soms als spel-
brekers worden ervaren. Pieter Dronkers stelt de vraag of het nieuwe 
wij een gezellig wij kan zijn. Hij gaat te rade bij Friedrich Schleierma-
cher en Georg Simmel. De een verbindt Geselligkeit met religie: in een 
geloofsgemeenschap worden ernstig diepgevoelde ervaringen gedeeld, 
de ander ziet Geselligkeit luchtiger: samenkomen om het plezier ervan. 
Dronkers breidt dat uit: het individuele plezier van het als gelijken sa-
men zijn. Ook plaatsen en ruimtes kunnen gezellig zijn, potentie heb-
ben om er vrolijke gelijkheid te ervaren. Gezelligheid kan echter ook 
buitensluiten. Wie de regels van het gezelschapsspel niet kent of er-
kent, kan niet meedoen. Dronkers wijst de weg naar samenzijn als van 
elkaar verschillende en toch gelijke burgers: de uitwisseling van reli-
gieuze ervaringen kan model staan voor een ernstig gesprek over die-
pere motivaties, de speelsheid ingevuld met samen eten en drinken – 
beide te organiseren door religieuze gemeenschappen. 

In de bijdrage van Cok Bakker verwijst het nieuwe wij naar de ver-
schuiving die in het onderwijsveld plaatsvindt in de betekenis van het 
begrip identiteit. Hoewel het onderwijssysteem nog altijd gebaseerd is 
op de categorieën van de verzuiling, passen de labels protestants-
christelijk, rooms-katholiek of openbaar de (basis-)scholen in heel veel 
gevallen allang niet meer. Een mogelijk nieuw label, ons soort mensen 
(osm), is eveneens ‘oud wij’, tenzij het verwijst naar de wijze waarop de 
organisatie van de school aan de slag gaat met het bewust maken van 
de manier waarop zij ‘goed onderwijs’ wil verzorgen. Het gesprek be-
gint met de vraag wat ons in de school bindt, wat wij gezamenlijk be-
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langrijk vinden en welke betekenis wij willen hebben in het ontwikke-
lingsproces van de leerling: een gesprek dat leerkrachten vanuit hun 
professionaliteit samen voeren. Dat daarbij uiteindelijk ook mens- en 
wereldbeelden en levensbeschouwing ter sprake komen – ook op scho-
len die vroeger neutraal heetten – is onvermijdelijk, en goed. 

Bas van den Berg onderzoekt wat maakt dat kinderen zich thuis 
voelen op hun basisschool. Hij interviewde leerlingen op drie basis-
scholen in de Randstad, die midden in de samenleving staan, en de 
invloeden daarvan ook in de school merken. Deze scholen geven be-
wust vorm aan een pedagogisch klimaat waar leerlingen zich thuis 
kunnen voelen en worden voorbereid op de maatschappij. Van den 
Berg stelt een meetlat samen op basis van Belgisch en Brits onderzoek, 
waarbij welbevinden en betrokkenheid, gemeenschap, samen leren en 
dialoog trefwoorden zijn. Het blijkt dat op de bezochte scholen ver-
bondenheid wordt bewerkstelligd op basis van sociale betrokkenheid en 
‘open’ levensbeschouwelijke principes en waarden. De leerlingen mo-
gen zichzelf zijn en leren hun medeleerlingen in hun bijzonderheid te 
erkennen. Leerzame inzichten voor andere scholen, ontdekt en be-
proefd in een vaak weerbarstige praktijk. 

Op basis van een verzameling interviews met jongvolwassenen in 
de leeftijdsfase van 20 tot 35 jaar geeft Alma Lanser antwoord op de 
vraag hoe het geloof of de levensbeschouwing van deze jonge mensen 
eruit ziet, of er patronen te herkennen zijn en wat er te zeggen valt over 
hun behoefte ‘ergens bij te horen’. Zij refereert aan ontwikkelingspsy-
chologische inzichten over ‘zelfwording’ en ziet die terug in het beeld 
dat uit de interviews naar voren komt. Patronen die Lanser vond waren 
verbondenheid met ouders en respect voor hun levensstijl, respect dat 
zij ook voor hun eigen keuzes vragen, nauwelijks verbinding met een 
geloofsgemeenschap en een autonome en reflexieve houding. Dit alles 
zag zij weerspiegeld in een conceptueel kunstwerk in een Münchense 
winkelstraat: een tijdelijk houten kerkje waar wie dat wilde kon binnen-
lopen, een hartenkreet op een post-it achterlaten en dan zijn of haar 
weg weer vervolgen. 
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Nora Asrami beantwoordt de vraag welke rol het geloof speelt in het 
leven van Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen, en hoe 
zij er invulling aan geven in een niet-islamitische, moderne samenle-
ving. Asrami constateert dat ze loyaal zijn aan de normen en waarden 
van hun ouders én aan die van de samenleving en die, waar ze wrin-
gen, op een eigen wijze vertalen. Ze slagen erin hun eigen persoonlijke 
geloofsbeleving te creëren, mede doordat ze zijn opgegroeid in een ge-
individualiseerde en pluralistische samenleving. Hun geloof is een 
houvast, maar ze zijn er niet afhankelijk van, omdat ze zich ook ver-
bonden voelen met familie, vrienden en collega’s. Als dragers van een 
religieuze en multiculturele identiteit voelen zij zich thuis in Nederland 
en vrij om religieus te zijn. Asrami noemt deze generatie een schakel-
generatie, een nieuw wij, waarvan zij vermoedt dat ze een brugfunctie 
kan vervullen tussen ‘oudere wij-en’, moslims, Marokkanen en Neder-
landers. 

Kees den Biesen raakte geboeid door het ‘denken in relaties’ dat de 
basis vormt voor de verslavingszorg in het Dordtse Dorp De Hoop. Hij 
onderzoekt of de samenleving, en de kerken daarin, hun voordeel kun-
nen doen met het verband dat door deze zorginstelling gelegd wordt 
tussen geestelijke gezondheidszorg, gemeenschapsvorming, architec-
tuur en geloof. De kleinschalige stedelijke ordening en de architectuur 
van de gebouwen, geïnspireerd door de architectuurtheorie van de be-
nedictijn Van der Laan, creëert een omgeving waarin een gemeenschap 
kan gedijen. Leren weer in een gemeenschap te functioneren is, na 
clean worden, een eerste stap terug naar de samenleving. Den Biesen 
benadrukt dat algemeen aanvaarde principes ook in de zorg niet waar-
devrij kunnen worden ingevuld. In Dorp De Hoop werkt men vanuit 
een christelijk interpretatiekader, op een dusdanige manier dat het kan 
inspireren tot nieuwe vormen van maatschappelijke en religieuze ver-
bondenheid. 

Hoe het wij-zij-denken en de reïficering van groepen in de praktijk 
kan uitpakken beschrijft Jaap van den Bosch in zijn bijdrage over het 
gewelddadig conflict dat van 1999 tot 2002 woedde tussen christenen 
en moslims op de Molukken. Hoewel de oorzaken van de spanningen 
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economisch en politiek van aard waren, historisch zo gegroeid en ver-
sterkt door veranderingen in de toenmalige politieke verhoudingen, 
ontlaadde de spanning zich in een conflict waarin christenen en mos-
lims tegenover elkaar kwamen te staan. Het religieuze aspect van hun 
identiteit werd allesoverheersend, de behoefte aan politieke ver-
anderingen en economische gelijkheid verdween uit beeld door de ge-
bruikte religieuze retoriek van de machthebbers, die hun doelen sa-
craliseerden. Door hun wij-zij-denken verschansten de strijdende par-
tijen zich in hun ‘groep’ en werd het steeds moeilijker de ander anders 
dan als moslim- of christen-vijand te zien, toch de eerste vereiste voor 
nieuwe vormen van verbondenheid. 

Gauwain van Kooten Niekerk analyseert een fictief conflict: de con-
frontatie tussen mensen en aliens in de sciencefictionfilm Avatar. Aan 
de hand van drie motieven (thuisgevoel, wij-zij-tegenstelling, acceptatie 
van de ander) geeft hij antwoord op de vraag wat wij aardbewoners van 
dat toekomstverhaal over verbinding kunnen leren. Kern van de film is 
de ontwikkeling van een militair uit het mensenkamp tot aanvoerder 
van de vrijheidsstrijd van de maanbewoners. Beide groepen wantrou-
wen elkaar en klampen zich vanwege de dreiging van de ander aan hun 
eigen groepsidentiteit vast. Ze kijken op elkaar neer: blauwe apen zon-
der technologische kennis versus hebzuchtige demonen zonder respect 
voor de natuur. Alleen de hoofdpersonages kijken door de wij-zij-
tegenstelling heen, zij zien en accepteren de ander zoals die werkelijk 
is. Pas dan kan in elk geval die ene mens zich gaan thuis voelen in wat 
een vijandige zone leek. Impliciete suggestie van de film: probeer de 
ander te Zien. 

Binnen een theoretisch kader waarin begrippen als thuis, groep, 
etniciteit, cultuur en diversiteit verrassend vergelijkbaar blijken – het 
zijn geen vastomlijnde dingen-die-bestaan, maar benamingen van events, 
veranderlijke processen die steeds weer nieuwe werkelijkheden doen 
ontstaan – bespreekt Markha Valenta de twee manieren waarop in Ne-
derland diversiteit wordt beschouwd: als bedreiging of als verrijking. 
De visies zijn respectievelijk te herkennen in de dominante stem in het 
publieke debat, die aanpassing aan de Nederlandse cultuur eist, en in 
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talloze lokale initiatieven die ervan getuigen hoe werkbaar diversiteit 
kan zijn. Zij illustreert haar betoog met een analyse van de ontwikkelin-
gen rond de groep staatloze vluchtelingen die eind 2012, begin 2013 in 
het nieuws was en uiteindelijk in een Amsterdamse kerk, de Vlucht-
kerk, terecht kwam – een zelfgedefinieerde groep van heel verschillen-
de individuen die een thuis creëerde van waaruit politiek handelen mo-
gelijk bleek. 

Marco Derks legt een parallel tussen RKK en LHBT’s, als hij on-
derzoekt hoe beide families zich bij elkaar thuis en door de ander er-
kend zouden kunnen voelen. Hij laat aan de hand van het werk van 
queer theologen zien dat de gemeenschap van lesbiennes, homo’s, 
transgenders en biseksuelen en de Rooms-Katholieke Kerk meer met 
elkaar gemeen hebben dan zij zelf vermoeden. Queer – ooit een scheld-
woord, nu een geuzennaam voor LHBT’s – is daarnaast een term die 
duidt op deconstructie van seksuele en genderidentiteit. Derks betoogt 
dat het lichaam van Christus (het lichaam van de mens Jezus, het eu-
charistische brood en de kerk) queer is. Door de sacramenten krijgen 
alle gelovigen deel aan deze werkelijkheid en zo ontstaat een nieuwe 
verbondenheid die ‘uitstijgt boven’ gender. Zo aansluiting zoeken bij 
de katholieke traditie en symboliek lijkt vruchtbaar, omdat het de kerk 
in staat stelt LHBT’s te omarmen zonder de eigen identiteit te hoeven 
ontkennen. 

Anders dan men twee decennia terug dacht, is de relevantie van re-
ligie in de samenleving niet verminderd. Religie is momenteel eerder 
onderhevig aan transformatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in 
het fenomeen van de zogenaamde multiple religious belonging. Daarvan 
is sprake wanneer iemand zich verbonden voelt met meerdere levens-
beschouwelijke tradities. Uit de literatuur hierover blijkt dat het aan-
gaan van een niet-vrijblijvende verbintenis met een of meer levensbe-
schouwelijke tradities, inspiraties, leren en/of gemeenschappen naast 
de levensvisie van oorsprong vaak leidt tot innerlijke spanningen. Het 
bereiken van geestelijke vruchtbaarheid kost tijd en inspanning. Su-
zette van IJssel interviewde drie ‘meervoudig levensbeschouwelijk ver-
bonden’ christenen. Hoe zijn zij tot hun meervoudige verbondenheid 
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gekomen? Bleven zij zich thuis voelen in hun christelijke gemeen-
schap? Werden zij geaccepteerd in de nieuwe kring? Om uiteindelijk 
zelf tot een antwoord te komen op de vraag of MLV een vorm is van 
nieuw wij. 

André Lascaris beschrijft twee gemeenschappen die in de marge 
van de officiële kerk proberen op een eigen manier gemeenschap, ‘wij’ 
te zijn: de kapel van het dominicanenklooster in Huissen en de Am-
sterdamse Dominicusgemeente. Beide gemeenschappen hechten sterk 
aan onderlinge verbondenheid. Op zoek naar een antwoord op de vraag 
aan welke voorwaarden gemeenschappen moeten voldoen willen zij 
een nieuw wij vormen, vertrekt hij bij de zondeboktheorie van René 
Girard. Lascaris betoogt dat het voor een bezielde gemeenschap van 
fundamenteel belang is dat zij zich niet afzet tegen anderen en dat ie-
dereen welkom is bij het delen van brood en wijn. Dat laatste is zeker 
het geval in beide gemeenschappen. De officiële kerk echter wil nog 
wel eens onderwerp van afkeuring zijn. Als enig alternatief noemt Las-
caris het aanwakkeren van de liefde die mensen verbindt en ervoor 
zorgt dat ieder zijn of haar eigenheid kan behouden. Een dergelijke 
nieuwe gemeenschap is geen thuis, slechts een herberg onderweg, al-
tijd voorlopig en voortdurend in beweging. 

Het essay van André van der Braak is complementair aan het arti-
kel van Van IJssel. Hij schetst het (oosters en westers) filosofisch en 
theologisch perspectief op meervoudige religieuze binding (MRB). 
Waar westerse religieuze tradities claimen als enige dé waarheid te be-
vatten, welk dualistisch denken makkelijk tot wij-zij-denken leidt en 
verbinding in de weg staat, zijn niet-westerse religieuze tradities non-
dualistisch: zij erkennen dat de waarheid in verschillende tradities te 
vinden is. Dit inclusieve denken vergemakkelijkt een ontmoeting tus-
sen religieuze tradities. De transformatie van enkelvoudige naar meer-
voudige religieuze binding kan doorwerken in het ontstaan van nieuwe 
vormen van maatschappelijke en sociale verbondenheid, en verdient 
dus nadere studie. De zinvolste benaderingswijze van religieuze diver-
siteit en MRB is de pluralistische: religieuze tradities zijn partiële per-
spectieven op één werkelijkheid. ‘Actief pluralisme’ lijkt het beste para-
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digma te bieden, zeker in combinatie met het inspirerende beeld van 
het rizoom. 

TOT SLOT 

Dit boek vormt de afsluiting van het DSTS-onderzoeksproject ‘Op zoek 
naar een nieuw wij in Nederland’ dat het Dominicaans Studiecentrum 
van 2008-2013 heeft uitgevoerd. Graag dank ik namens staf en bestuur 
van het Dominicaans Studiecentrum allen die door hun bijdrage aan 
het onderzoek of aan de bijbehorende website Nieuwwij.nl hebben 
meegeholpen dit project in de afgelopen vijf jaar tot een succes te ma-
ken.  

Met de afronding van dit onderzoeksproject komt er ook een einde 
aan het ‘eigenaarschap’ van Nieuwwij.nl. De intensieve samenwerking 
met het jonge website-team in de afgelopen vijf jaar was een groot ge-
noegen. Ook waren we aangenaam verrast te merken hoeveel mensen 
in Nederland naar een nieuw wij verlangen en bereid zijn daarvoor de 
handen uit de mouwen te steken. De inmiddels succesvolle website 
wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting en zal met on- en off-
line activiteiten verder bouwen aan een nieuw wij in Nederland. Op het 
DSTS zijn de voorbereidingen gestart voor het volgende onderzoeks-
project dat zich op het fenomeen van ‘meervoudige religieuze binding’ 
zal richten en wederom vier jaar zal duren. Het wordt via de Edward 
Schillebeeckx leerstoel in samenwerking met de Vrije Universiteit uit-
gevoerd.  

Een speciaal woord van dank gaat aan allen die nauw betrokken wa-
ren bij de totstandkoming van dit boek. Dank aan alle auteurs voor hun 
bereidheid aan dit boek mee te werken; in het bijzonder aan degenen 
die ook lid van de onderzoeksgroep waren en buitengewoon trouw en 
betrokken deelnamen aan onze ‘serieus-gezellige’ onderzoeksbijeen-
komsten in de mooie Gelagkamer van de Protestantse Diaconie te Am-
sterdam. Ik heb er veel van geleerd en weet uit eigen ervaring hoe 
moeilijk het is om in een drukke agenda regelmatig een middag vrij te 
houden, laat staan een hele dag. Dank ook aan onze W!J-kok Roger 
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Ruhulessin die ons na gedane arbeid van zijn kookkunsten liet genie-
ten.  

Veel dank aan Nelleke de Jong-van den Berg, die mij bij de redactie 
van de artikelen ondersteunde en het contact met de auteurs onder-
hield. Dank ook aan Mariska Jansen voor de coördinatie en redactie van 
de blogs die de onderzoekers voor Nieuwwij.nl schreven en aan onze 
officemanager, Heleen Ransijn, voor het verzorgen van de opmaak van 
het boek en de laatste correcties. André Lascaris en Leo Oosterveen 
stelden de lijst met mensen samen die in de afgelopen 25 jaar bij het 
DSTS betrokken waren, waarvoor dank. Voor de goede samenwerking 
dank aan Freek van der Steen van uitgeverij Parthenon en aan Jan Kees 
Schelvis voor het ontwerp van de cover. Tot slot dank ik de Stichting 
Sormani Fonds, die met een financiële bijdrage de uitgave van dit boek 
mede mogelijk heeft gemaakt. 
 
Amsterdam, augustus 2013 
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Samenleven in meervoud 
NEDERLANDERS OVER EEN ‘NIEUW WIJ’ 

 
JOEP DE HART 
 
 

Als wij, moderne Nederlanders, vertellen over wat wij vrezen en waar-
naar wij verlangen, dan doen wij dat primair in termen van samenle-
ven, zo laten de COB-onderzoeken1 van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau zien, die elke drie maanden worden gehouden via een enquête, 
gekoppeld aan kwalitatief onderzoek. Zorgen maken wij ons vooral 
over toenemende intolerantie en onverdraagzaamheid, respectloze om-
gangsvormen en verhuftering, verharding en egocentrisme. Waarde-
ring hebben wij voor de traditioneel open houding waarom ons land 
bekend staat, de saamhorigheid en ondernemingszin van onze landge-
noten. Onze vrijheid, het niveau van de sociale voorzieningen en de 
toegankelijkheid van een gezondheidszorg zonder aanzien des per-
soons vervult ons zelfs met gepaste trots. Vanzelf gaat dat allemaal niet, 
daar zijn wij ten volle van doordrongen. De sterke punten van ons land 
zijn met zorgen omkleed, het percentage Nederlanders dat ze bedreigd 
ziet, is hoger dan het percentage onbewolkte optimisten. Als kernele-
menten van sociale cohesie zien we solidariteit en inzet voor het brede-
re maatschappelijke geheel, vrijgevigheid, informele hulp en de bereid-
heid tot onderlinge steun. En het zijn met name de lager opgeleiden 
onder ons die deze als precair beschouwen. Hoogopgeleiden hechten 
sterker aan tolerantie en een open geest. Zij kijken ook met meer ver-
trouwen naar de toekomst. 

Zo’n tweederde van de bevolking vindt dat het met ons land de ver-
keerde kant op gaat – en dat is al sinds langere tijd het geval; het gevoel 
heerst niet pas sinds het inzetten van de economische crisis. Pessimis-
ten zijn op hun hoede voor onverwachte gevaren, in het verkeer niet 

                                                        
1  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. 
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Thuis is een sociaal goed 
DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN EEN SENSE OF BELONGING 
 
ARJO KLAMER 

 
 

Voor een econoom is het schrijven over een sense of belonging merk-
waardig. Niets in het gangbare economisch denken doet vermoeden dat 
het ‘ergens bij horen’ een interessant onderwerp is. In het wereldbeeld 
van economen zijn wij individuen die in een grenzeloze wereld met 
andere individuen ruilen om een maximum aan geluk te realiseren. 
Alleen als het ergens bij horen financieel voordeel zou opleveren, be-
staat er reden om er aandacht aan te geven. Jarenlang strijd ik al tegen 
een dergelijke manier van redeneren. Economisch reductionisme 
noem ik het. Het lijkt wel of ook steeds meer niet-economen reductio-
nistisch denken. Overal kom ik mensen tegen die van alles en nog wat 
willen herleiden naar een prijs. Alsof alles wat mensen doen, meetbaar 
zou moeten zijn, of gericht is op financieel gewin. 

In dit artikel wil ik laten zien dat het mogelijk is om aan een derge-
lijk reductionistisch denken te ontkomen door te denken in termen van 
waarden, van wat belangrijk is voor ons. Het geeft een inkijk in een 
veel omvattend project dat de economische wetenschap herdefinieert 
als een wetenschap die het realiseren van waarden bestudeert. In die 
wetenschap heeft een sense of belonging een volwaardige plek. Ik begin 
met een persoonlijk verhaal. 

VRAAG EENS ‘BIJ WIE HOOR IK?’ IN PLAATS VAN ‘WIE BEN IK?’ 

Jarenlang doceerde ik in de Verenigde Staten. Ik dacht dat ik dat deed 
omdat ik het academische klimaat inspirerend vond, inspirerender dan 
ik de Nederlandse universiteiten had ervaren. Het ging me best goed 
af, vond ik. Het doceren, het onderzoek, maar ook het sociale leven. 
Iedere dag sprak ik mensen met verschillende culturele en nationale 
achtergronden. Ik waande me een wereldburger. Mijn wereld was 
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Een licht gevoel van wij 
VAN SOCIAAL NAAR POLITIEK BURGERSCHAP 
 
MENNO HURENKAMP 
 
 

Afgelopen najaar sprak ik een jonge man die een eigen kerk was be-
gonnen.1 Hij was net vader geworden. We hadden een gesprek over 
hoe hij in de samenleving stond, of hij zich wist te redden, of hij gehol-
pen werd door anderen of door instanties, of juist eerder last onder-
vond van zijn omgeving. Over wat hij mooi en belangrijk vond, en wat 
ergerlijk en vervelend was. Treffend aan zijn verhaal was hoe gemoede-
lijk hij vertelde dat hij ‘een eigen kerk’ begonnen was. Een kerk begin-
nen, dat klinkt voor mij eerder als iets voor Mozes of Christus of Mo-
hammed, of desnoods Maarten Luther of eventueel Martin Luther King 
– hoe dan ook iets voor iemand die groot denkt, die grote plannen heeft 
en die iets groots na gaat laten. Maar dat hoeft dus niet. Mijn gespreks-
partner was opgegroeid in een religieus gezin, had over de hele wereld 
gereisd en op allerlei plekken meegedaan aan allerlei diensten. Toen hij 
op een gegeven moment meer van zijn eigen plannen terug wilde zien 
in de kerk waar hij zich in Nederland bij had aangesloten, liep hij tegen 
de bekende muur. De oudgedienden vonden het niks wat hij wilde, 
namelijk foldertjes neerleggen in hun keurige kerk, over het leed van 
asielzoekers. Laat staan dat er in die keurige kerk ook bandjes al te hip-
pe muziek zouden kunnen komen spelen. 

Mijn gesprekspartner had geen zin in conflicten, hij aarzelde niet al 
te lang en begon zijn eigen beweging. Zonder trommels en trompetten, 
gewoon met wat gelijkgestemden eens in de week bijeenkomen aan de 
eettafel bij hem thuis. Hij zegt ronduit dat hij de leider is, dat zit nu 
eenmaal een beetje in zijn bloed en er is er toch ook eentje nodig wan-

                                                        
1  M. Hurenkamp, M. Sie, Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven. Am-

sterdam: Van Gennep, 2013. 
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Verbonden met jezelf 
GODSDIENSTPSYCHOLOGISCHE NOTIES OVER ANGST EN  
VERBONDENHEID 

 
JOKE VAN SAANE 
 
 

Als godsdienstpsycholoog begeef ik mij voortdurend in twee werelden. 
De ene wereld is de wondere wereld van religie: traditionele kerken, 
nieuwe religieuze bewegingen, vrolijke gelovigen, getourmenteerde 
gelovigen, strenge gelovigen met veel regels. De andere wereld is de 
wereld buiten religie die vaak meent dat religie een persoonlijke kwes-
tie van smaak is en dan verbaasd concludeert dat religie een belangrijke 
rol speelt in allerlei afwegingen. In de eerste wereld wil ik graag duide-
lijk maken dat geloven niet alleen maar een kwestie van openbaring is, 
maar dat allerlei psychologische factoren en mechanismen invloed 
hebben. In de tweede wereld bepleit ik voortdurend een meer open 
houding ten aanzien van religie. Religie en levensbeschouwing vallen 
niet samen met fundamentalisme en terrorisme, mensen betreuren 
niet alleen maar hun religieuze opvoeding, maar kunnen er ook geluk-
kig en sterk van worden. 

Het aantrekkelijke van een ‘nieuw wij’ is dat ook daar die twee we-
relden met elkaar in gesprek worden gebracht. In deze bijdrage zoek ik 
vanuit de godsdienstpsychologie antwoord op de vraag wat de achter-
grond is van gevoelens van onzekerheid en angst in de samenleving en 
wat dit antwoord betekent voor initiatieven die als nieuw wij kunnen 
worden aangemerkt. 

Als je interviews in dag- en weekbladen mag geloven wordt onze 
samenleving voor een belangrijk deel gedomineerd door angst en on-
zekerheid. De economische crisis grijpt in en door het wegvallen van 
oude structuren als traditionele religie, grootfamilies en geografische 
nabijheid voelt men zich gemakkelijk verloren. Naaste familie woont 
niet altijd meer in de buurt, professionele relaties zijn tijdelijk en be-
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Spelbrekers 
HOE GEZELLIG IS HET NIEUWE WIJ? 

 
PIETER DRONKERS 
 
 

Gezelligheid. Als er iets is dat Nederlanders verbindt, dan is dat het 
wel. Volgens reisgidsenschrijvers en buitenlanders die een tijdje in de 
polders gewoond hebben, is gezelligheid typically Dutch.1 En inderdaad, 
de gezelligheid spat van de honderd meest populaire Nederlandse tradi-
ties die het Centrum voor Volkscultuur in 2010 na een opinieonder-
zoek op een rijtje zette.2 Sinterklaas, Kerstmis en Koninginnedag vor-
men de top drie. Iets lager volgen ijspret, verjaardagen, pannenkoeken 
eten, spelletjes doen en geboorterituelen als kraamvisite en beschuit 

                                                        
1 Zie: H. Janin, R. van Eil, Culture Shock! Netherlands. A Survival Guide to Customs 

and Etiquette. Portland, OR: Graphic Arts Center Publishing Company, 2005, p. 
41; Capitool Reisgids Nederland. Houten: Van Reemst, 2009, p. 16. De Lonely 
Planet-editie The Netherlands. Lonely Planet Publications, 2010, p. 35 wijdt zelfs 
een apart kadertje aan gezelligheid. Prinses Maxima noemde gezelligheid in 
2007 ‘een Nederlandse eigenaardigheid’, geciteerd in: M. Hilkens, ‘Voor wie op 
zoek is naar een identiteit is het belangrijk een stamkroeg te hebben’, in: M. 
Duintjer, Wie denken we wel dat wij zijn?. Amsterdam: Artemis, 2009, p. 155-165. 
Zie verder o.a. M. de Rooi, The Dutch, I Presume? Icons of the Netherlands. 
Weesp: N&L Publishing, 2005, p. 70-73; H. van der Horst, The Low Sky. Under-
standing the Dutch. Schiedam: Scriptum, 2006, p. 215-219, en A. Birschel, Waar 
zijn de bitterballen? Cultuurwijzer voor het Nederlandse leven. Amsterdam: Bert 
Bakker, 2009, p. 69-74. Alhoewel het begrip ‘gezellig’ wellicht typisch Neder-
lands is en vaak wordt herhaald dat er geen Engels equivalent bestaat – zie: M. 
de Rooi, The Dutch, I Presume?, p. 70; H. Lindemann, ‘Autonomy, Benefice, and 
Gezelligheid: Lessons in Moral Theory from the Dutch’, in: Hastings Center Re-
port 39 (2009) 5, p. 39-45; A.T. Schalet, Not Under My Roof. Parents, Teens, and 
the Culture of Sex. Chicago: University of Chicago Press, 2011, p. 87 – is het con-
cept zeker niet exclusief voor Nederland. Denemarken kent bijvoorbeeld het 
vergelijkbare hyggelig. 

2 I. Strouken, Dit zijn wij. De belangrijkste 100 tradities van Nederland. Beilen: Pha-
ros, 2010. 
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met muisjes. Hoe het ‘nieuwe wij’ van Nederland er ook uitziet, gezel-
ligheid lijkt in ieder geval gegarandeerd.  

Alhoewel, juist in een multiculturele samenleving als de Neder-
landse is gezelligheid niet langer vanzelfsprekend. Neem het vaak her-
haalde verhaal van volksbuurten waar geluk ooit heel gewoon was, 
maar die na de komst van immigranten verpauperd zijn en waar soli-
dariteit nu ver te zoeken is.3 Als mensen heel uiteenlopende ideeën en 
idealen hebben over hoe je moet samenleven, maakt vertrouwde gezel-
ligheid al snel plaats voor vervreemding en onbegrip. Het verdwijnen 
van het plezierige en vanzelfsprekende onderlinge contact is volgens 
antropoloog Peter van der Veer een van de verklaringen waarom immi-
gratie en integratie in de afgelopen jaren veelbediscussieerde thema’s 
zijn geworden. Het feit dat nieuwkomers zich nogal eens weigeren aan 
te passen aan de Nederlandse omgangsvormen en vrijheden wordt 
door autochtonen ervaren als ‘spelbederf’.4 Traditionele Nederlanders 
hebben het niet zo op immigranten, omdat die het gemoedelijke bur-
gerleven boycotten en daarmee de maatschappelijke eenheid doorbre-
ken.5 Maar is er een remedie? Kun je in een vrij land aan spelbrekers 
vragen om over de eigen schaduw heen te springen en gewoon gezellig 
mee te doen? En dan nog, is afgedwongen gezelligheid eigenlijk wel 
leuk?  

De kwestie die ik in deze bijdrage wil onderzoeken is of het nieuwe 
wij eigenlijk wel een gezellig ‘wij’ kan zijn. Ik breng drie verschillende 
vormen van gezelligheid in kaart en ik analyseer hoe gezelligheidsco-
des soms gebruikt worden om grenzen tussen burgers te trekken. Ik 

                                                        
3 Deze klacht komt onder andere van conservatieve denkers als Pim Fortuyn en 

Ad Verbrugge. Zie P. Fortuyn, Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse 
identiteit als fundament. Utrecht: Bruna, 1997, p. 86-93; A. Verbrugge, Tijd van 
onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift. Amsterdam: SUN, 2004, p. 
242. 

4 ‘Theft of enjoyment’, zo in P. van der Veer, ‘Pim Fortuyn, Theo van Gogh, and 
the Politics of Tolerance in the Netherlands’, in: Public Culture 18 (2006) 1, p. 
111-124, m.n. p. 119. 

5 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 200-201. 
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stel echter dat gezelligheid ook een positieve rol kan spelen in het na-
denken over samenleven in een multiculturele context en dat op dit 
punt ook iets van religieuze tradities verwacht mag worden.  

DOE MAAR GEWOON 

Ooit was een gezel iemand waarmee je een ‘zaal’, een huis deelde. Het 
woord verwees naar mensen die geen directe familierelatie hebben, 
maar toch nauw met elkaar verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 
Egidiuslied, een van de bekendste Nederlandse teksten uit de middel-
eeuwen: “Egidius waer bestu bleven, mi lanct na di gheselle mijn.” In 
de loop der tijd is het woord ‘gezel’ breed ingezet, maar de verwijzing 
naar bij elkaar horen is gebleven.6 Een gezel is je reisgenoot, een leer-
ling die zich onder jouw leiding in een vak wil bekwamen, of je lief 
waarmee je het leven deelt. Omdat ‘gezelligheid’ iets zegt over sociale 
relaties, is het niet verbazingwekkend dat deze term in tijden van snelle 
maatschappelijke verschuivingen een aanknopingspunt wordt om na te 
denken over de vraag hoe burgers zich tot elkaar zouden moeten ver-
houden. In maart 2012 stelde Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor 
de Socialistische Partij: “Het moet weer wat gezelliger worden in Ne-
derland.” Hij constateerde dat de samenleving harder was geworden, 
terwijl de solidariteit was verdwenen. Eerherstel voor waarden als klein-
schaligheid, verantwoordelijkheid en omzien naar elkaar moesten de 
gezelligheid terugbrengen.7  

Van Raak voegde zich hiermee in een traditie van denken over de 
samenleving die teruggaat tot de zeventiende eeuw, toen gezelligheid 
een centraal begrip werd in de discussies over hoe een samenleving van 
burgers eruit zou kunnen zien.8 Eeuwenlang was de politieke status 

                                                        
6 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, in: H. de Jonge, 

Ons Soort Mensen. Levensstijlen in Nederland. Nijmegen: SUN, 1997, 
p. 48-75, m.n. p. 52. 

7  C. van Gorp, I. Weel, ‘Ronald van Raak: “Solidariteit begint weer hip te wor-
den”’, in: Trouw, 3 maart 2012, zie: http://tinyurl.com/dsts-pdr-07.  

8 C. Behle, ‘Heil dem Bürger des kleinen Städtchen’. Studien zur sozialen Theorie der 
Idylle im 18. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer, 2002, p. 61-72. 
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van de meeste mensen die van de onderdaan die de koning moest ge-
hoorzamen, maar nu veranderde die status, via de weg van de geleide-
lijkheid of via revoluties, in die van de burger die het recht claimt om 
het eigen geluk na te jagen. Politieke denkers onderkenden al snel dat 
die zoektocht naar individueel welzijn een groot risico betekende voor 
de maatschappelijke vrede. Burgers die hun eigen positie wilden verbe-
teren, zouden het immers makkelijk met elkaar aan de stok kunnen 
krijgen. Verlichtingsfilosofen zoals Immanuel Kant, die de individuele 
mondigheid van burgers van harte toejuichten, betoogden daarom dat 
mensen zich niet alleen als gelukzoekers maar ook als sociale of geselli-
ge wezens zouden moeten gedragen. Of dat nu uit welbegrepen eigen-
belang was, of vanwege een aangeboren sympathie voor anderen, men-
sen zouden geneigd (moeten) zijn om hun medeburgers evenveel vrij-
heden en ontplooiingsmogelijkheden te gunnen als zijzelf wilden heb-
ben.9 Geselligkeit raakte zo verweven met het idee van een democratie 
van vrije burgers die elkaar gelijke rechten toekenden.  

De Duitse filosoof en theoloog Friedrich Schleiermacher leverde 
aan het eind van de achttiende eeuw een bijdrage aan het debat dat ik 
hier bespreek omdat hij Geselligkeit expliciet verbond met religie. Vol-
gens Schleiermacher was het niet alleen hun gezellige aard die mensen 
ertoe dreef om elkaar op te zoeken en rekening met elkaar te houden. 
Een tweede drijfveer was de menselijke behoefte om diepgevoelde erva-
ringen te delen en te toetsen. En juist het persoonlijk geloof leverde 
soms zulke ingrijpende ervaringen op dat mensen die willen bespreken 
met anderen die vergelijkbare dingen hadden meegemaakt.10 Gesellig-
keit begint dus met een sterke individuele ervaring en een persoonlijk 
verlangen. Volgens Schleiermacher is religie dan ook per definitie ge-
zellig; ze sticht een gemeenschap van ervaringsdeskundigen.11 Een 
kerk kan haar levenskracht alleen behouden als ze een platform is en 

                                                        
9 C. Behle, ‘Heil dem Bürger des kleinen Städtchen’, p. 5. 
10 F. Schleiermacher, Over de religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar 

verachters (oorspronkelijke uitgave 1799, vertaald door Willem Visser). 
Amsterdam: Boom, 2007, p. 91. 

11 F. Schleiermacher, Over de religie, p. 88. 
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blijft voor het delen van dit individuele geloof, hoe divers dat ook moge 
zijn.12 Typerend voor Schleiermacher is dan ook dat hij onderstreept 
dat het delen van religieuze gevoelens altijd met de nodige ernst ge-
paard moet gaan. “Waar blijdschap en lachen wonen, en de ernst zelf 
zich inschikkelijk moet paren aan scherts en esprit, daar is geen ruimte 
voor wat altijd en eeuwig door heilig ontzag omgeven moet zijn.”13 De 
kerk is een serieuze aangelegenheid en alhoewel gesellig, leuk zal het er 
niet snel worden. 

Schleiermacher mocht dan zo zijn bedenkingen hebben, de Duitse 
socioloog Georg Simmel heeft die luchtige opvatting van gezelligheid 
aan het begin van de vorige eeuw wel in kaart gebracht.14 Mensen trek-
ken om allerlei redenen naar elkaar toe. Omdat ze elkaar herkennen als 
verantwoordelijke medeburgers, om gezamenlijk een winstgevende 
onderneming op te zetten, of om religieuze ervaringen te delen, maar 
soms, zo schrijft Simmel, willen ze gewoon bij elkaar zijn vanwege het 
plezier van het samenzijn. Alleen in dat laatste geval is er volgens 
Simmel sprake van echte gezelligheid, die hij vervolgens definieert als 
de spelvorm van verbondenheid.15 Pas als er niets op het spel staat en 
niemand een verborgen agenda heeft, kan het echt genoeglijk worden. 
Degene die naar een spelletjesavond met vrienden gaat om bloedfana-
tiek alles te winnen wat er te winnen valt, heeft van gezelligheid weinig 
begrepen.  

Verwijzend naar de verlichtingsfilosofen, legt Simmel uit dat gezel-
ligheid zonder samenwerking onmogelijk is. Alle betrokkenen dienen 
elkaar hetzelfde plezier te gunnen dat ze zelf ervaren.16 Gezelligheid 
kan daarmee niet zonder gelijkheid. Simmel merkt op dat veel sociale 
relaties gebaseerd zijn op een bepaalde vorm van verschil: een van de 

                                                        
12 F. Schleiermacher, Over de religie, p. 98. 
13 F. Schleiermacher, Over de religie, p. 89. 
14 G. Simmel, On Individuality and Social Forms. Selected Writings (vertaald en 

geïntroduceerd door D.N. Levine). Chicago: The University of Chicago Press, 
1971, p. 130. 

15 G. Simmel, On Individuality and Social Forms, p. 130. 
16 G. Simmel, On Individuality and Social Forms, p. 132. 
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betrokken partijen heeft meer autoriteit, zeggenschap of kennis. Bin-
nen een onderneming of de overheid zijn dat soort verschillen begrijpe-
lijk en nodig, maar gezellig kan het alleen worden als niemand zich 
voor laat staan op haar of zijn positie of op bijzondere kwaliteiten. Ster-
ker, volgens Simmel kan het verlichtingsideaal van een democratie van 
gelijke burgers alleen in het gezellig samenzijn heel even werkelijkheid 
worden.17  

Voor Simmel verwijst gezelligheid niet alleen naar het idee dat de 
mens een gezelschapsdier is dat graag met anderen leeft en speelt; het 
is ook een deugd. Het is de capaciteit om op een aanstekelijke manier 
met anderen samen te zijn. Waar Schleiermacher benadrukt dat het 
behoud van individuele eigenheid essentieel is om de vitaliteit van een 
gemeenschap te waarborgen, kan gezelligheid voor Simmel juist niet 
zonder het relativeren en zelfs inleveren van je eigen identiteit. Ge-
noeglijk samenzijn vraagt volgens Simmel dat mensen zich meer als 
spelers dan als individuen opstellen. Hij geeft daarbij het voorbeeld van 
een laag uitgesneden avondjurk waarin de draagster zich op een cock-
tailparty uiterst prettig voelt, maar die heel ongemakkelijk zou zitten 
tijdens een tête-à-tête waarbij twee mensen elkaar voor het eerst ont-
moeten. Gezelligheid schept een lichtvoetige context waarin dingen 
kunnen en geaccepteerd worden die daarbuiten misplaatst zijn.  

Van der Veers ‘spelbederf’ verwijst naar precies dit ongemak. Een 
cultureel klimaat waarin bijvoorbeeld seksualiteit een alledaags ge-
spreksonderwerp is, verliest zijn vanzelfsprekendheid wanneer som-
migen zich aan dat spel onttrekken, omdat zij seks als taboeonderwerp 
beschouwen. Als het gesprek over seksuele intimiteit zijn lichtvoetige 
karakter verliest kan het plots beschamend worden. Een ander voor-
beeld van spelbederf is de discussie over Zwarte Piet die als een veen-
brand onder het sinterklaasritueel woedt. Toen twee buitenlandse kun-
stenaars in 2008 in Eindhoven een antizwartepietenmars wilden orga-
niseren, leverde dat zoveel boze reacties op dat het evenement werd 

                                                        
17 G. Simmel, On Individuality and Social Forms, p. 133. 
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afgeblazen.18 Ook al is Zwarte Piet een negentiende-eeuwse toevoeging 
aan het sinterklaasritueel, hij is onderhand zo verweven met de decem-
bergezelligheid dat veel mensen niet meer zonder willen.19 Wie kritiek 
heeft op die traditie wordt niet geaccepteerd. Maar wie uit het spel 
stapt, ziet inderdaad een koloniaal getint ritueel waarin donkere dienst-
knechten zich onderwerpen aan een blanke heiligman.20  

Voortbouwend op het werk van Simmel stel ik voor om gezelligheid 
te omschrijven als het individuele plezier van het als gelijken samen 
zijn. Ook al ontbreekt deze toespitsing op gelijkheid in de definitie van 
Simmel, in alles wat hij over gezelligheid schrijft is die waarde een es-
sentieel onderdeel. Kapsones verpesten de sfeer. Het nivellerende ‘Doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is daarom sterk verbonden met 
gezelligheid.21 De manier waarop de ervaring van gezellig samenzijn 
vervolgens gezocht en gevonden wordt, is van tijd en plaats afhankelijk. 
Iedere tijd heeft haar eigen tradities. Sinterklaas, Kerstmis en Konin-
ginnedag zijn tegenwoordig ideale gelegenheden om samen het spel te 
spelen van verwachtingsvolle avondjes, cadeaus delen, liedjes zingen, 
lekker koken, verkleden en de markt afstruinen op zoek naar koopjes. 
Op Koninginnedag is iedereen oranje en is iedereen gelijk.  

WAT IS HET HIER GEZELLIG 

Gezelligheid als het plezier van het samenzijn is maar een deel van het 
verhaal. Het is tegelijkertijd ook een ervaring die verbonden is met een 
plek of ruimte. “Hallo, gezellig!”, roept Lena uit de succesvolle tv-serie 
’t Schaep met de 5 pooten steevast als ze het gelijknamige buurtcafé bin-
nenstapt. Maar ook of kroeg, werkplek, of eigen huis als gezellig kan 
worden ervaren, hangt af van de mate waarin op die plek gelijkheid ge-

                                                        
18 De titel van het project van de kunstenaars Petra Bauer en Annette Kraus was 

‘Read the Masks. Tradition is Not Given’. Meer over de rel in het persbericht van 
het Van Abbemuseum: http://tinyurl.com/dsts-pdr-18. 

19 I. Strouken, Dit zijn wij, p. 16. 
20 S. Condon, Een tik van de molen. Drie jaar overleven in Nederland. Amsterdam: 

Arena, 2005, p. 79-80.  
21 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, p. 58. 
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vonden kan worden. Dat blijkt voor wie wel eens een verzorgingshuis 
bezoekt. De pot met plastic bloemen op tafel en de vrolijke gordijnen 
zijn overduidelijk bedoeld om het genoeglijk te maken, maar werken 
vaak juist een sfeer van troosteloosheid in de hand. Deze instellingen 
zijn immers gebouwd voor het verlenen van zorg aan hulpbehoeven-
den en alle ontwerpkeuzes, van de schoonmaakvriendelijke vloerbe-
dekking tot de aparte personeelskantine, illustreren de ongelijkheid 
tussen bewoners, verplegers en bezoekers. Gezellig wordt het in een 
verzorgingshuis alleen als alle betrokkenen binnen de gegeven om-
standigheden op zoek gaan naar het plezier van het samen zijn als ge-
lijken. Bij die zoektocht kan de inrichting van de ruimtes uiteraard wel 
behulpzaam zijn. Als er de tijd en gelegenheid is om er samen van te 
genieten, zijn bloemen een reden voor genoegen in plaats van een 
lapmiddel. Kortom, een gezellige plek is een ruimte die de potentie 
heeft om er vrolijke gelijkheid te ervaren.  

Van oudsher is het eigen huis bij uitstek de vindplaats van deze 
vorm van gezelligheid. Het creëren van huiselijke intimiteit is een Ne-
derlands burgerideaal dat teruggaat tot de zeventiende eeuw.22 Het be-
waken en bevorderen van een goede en aangename sfeer achter de 
voordeur, was toen vooral de verantwoordelijkheid van de vrouw des 
huizes. Naast het eigen huis is er de kring van familieleden en vrien-
den. Vooral Kerstmis en verjaardagen zijn de traditionele momenten 
waarop de gezelligheid ook in andermans huizen gezocht wordt. Al 
resulteert dat soms wel in urenlange en hoogst onprettige autoritten op 
tweede kerstdag. Dan is er ook nog van oudsher het georganiseerde 
verenigingsleven. Fanfares en sportverenigingen zijn gelegenheden om 
een genoeglijke tijd door te brengen en de typisch Nederlandse gezel-
ligheidsverenigingen zijn zelfs opgericht voor en door gezelligheids-
zoekers.  

Gezelligheid kan ook gevonden worden in het publieke domein. 
Daarbij denk ik vooral aan de fysieke buitenruimte van de steden en 
dorpen, waar Sinterklaas op zijn schimmel doorheen trekt, de tijdelijke 

                                                        
22 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, p. 52. 
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ijsbaan opgebouwd wordt en de vlooienmarkt te vinden is. Ook de 
drukke terrassen, de koffiehuizen met grote leestafels en de parken 
waar bij het minste straaltje zon al gebarbecued wordt, verraden een 
hang naar gezelligheid. Ze laten bovendien zien dat deze deugd een 
belangrijke economische waarde vertegenwoordigt. De pleinen staan 
vol met tafeltjes en stoeltjes en aan de randen zijn de leuke winkels en 
de hippe culturele instellingen te vinden.23 In tegenstelling tot bijvoor-
beeld Frankrijk is Nederland niet het land van de grote pleinen waar de 
nationale saamhorigheid groots gevierd en uitgevent wordt.24 Geen 
militaire parades, maar een gezelligheidsbeleving die verleidt en ver-
koopt. 

Daarmee lopen in Nederland de huiskamer en de publieke ruimte 
opvallend vloeiend in elkaar over.25 Dit betekent dat van de publieke 
ruimte eenzelfde soort geborgenheid verwacht wordt als van de huis-
kamer. Het straatbeeld van Nederland straalt inderdaad een zekere hui-
selijkheid uit, omdat in de stedenbouw een voorkeur bestaat voor klein-
schaligheid.26 Bovendien wordt er veel geïnvesteerd in het fysiek ga-
randeren van die geborgenheid. Veiligheid is in de afgelopen twintig 
jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ontwerpopgave bij nieuwe publieke 
ruimtes.27  

In de vorige ‘Nieuw wij’-bundel wees Frans-Willem Korsten er al op 
dat het publieke domein door dit soort ingrepen in feite veel minder 
toegankelijk is dan het lijkt.28 Het verlangen naar huiselijke gezellig-

                                                        
23 R.G. van Melik, Changing Public Space. The Recent Redevelopment of Dutch City 

Squares. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2008, p. 
84-87. 

24 R.G. van Melik, Changing Public Space, p. 28. 
25 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, p. 61-62; A. Birschel, Waar zijn 

de bitterballen?, p. 52-56; H. van der Horst, The Low Sky, p. 217. 
26 R.G. van Melik, Changing Public Space, p. 35. 
27 R.G. van Melik, Changing Public Space, p.185-186. 
28 F.-W. Korsten, ‘Meer dan van iedereen. Minimale condities voor het collectief’, 

in: J. Verheijen, J. Bekkenkamp, Onszelf voorbij. Over de grenzen van ver-
bondenheid. Almere: Parthenon, 2011, p. 84-104, m.n. p. 85. 
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heid bepaalt het stadsbeeld.29 Afwijkingen van dit ideaalplaatje worden 
nogal eens het onderwerp van politieke controverses, zoals blijkt uit het 
voorstel om een hoofddoekbelasting in te voeren, omdat dit kledingstuk 
de publieke ruimte zou vervuilen.30 En zo nam de voormalige minister 
voor Integratie, Rita Verdonk, er aanstoot aan dat sommige burgers op 
straat een buitenlandse taal spraken. Omdat veel autochtonen zich 
daardoor unheimisch zouden voelen, wilde Verdonk het Nederlands tot 
de verplichte publieke voertaal maken.31 De publieke gezelligheid is 
daarmee alleen bereikbaar voor gebruikers die de juiste culturele baga-
ge en ook nog eens voldoende financiële middelen hebben. Als een 
groot gedeelte van een plein is bezet door terrassen waar je gezellig kof-
fie kunt drinken en er ook nog eens geen vaste bankjes staan, dan is er 
voor junks en zwervers nauwelijks nog plek. Sociologe Sharon Zukin 
omschreef dit als het onder controle brengen van de publieke ruimte 
door middel van cappuccino.32  

BURGERLIJK 

Zoals uit de boze reacties op de antizwartepietenmars en het niet zo 
open publieke domein blijkt, sluit gezelligheid ook buiten. Deze con-
statering haakt aan bij de derde manier waarop het woord gezellig ook 
wel gebruikt wordt, namelijk als een afwijzende typering van de klein-
burgerlijke moraal. De klassieke portrettering van deze vorm van gezel-
ligheid is De Avonden van Gerard Reve. De winteravonden met familie-
diners, ontmoetingen met vrienden en bioscoopbezoekjes die Reve in 
zijn boek beschrijft, staan allemaal in het teken van de gezelligheid, 

                                                        
29 M. Hajer, A. Reijndorp, In Search of New Public Domain. Rotterdam: NAi 

Publishers, 2001, p. 73. 
30 Aldus een voorstel van PVV-voorman Geert Wilders, genoemd in zijn inbreng 

tijdens de algemene beschouwingen op 16 september 2009: http://tinyurl.com/ 
 dsts-pdr-30.  
31 M. Kruijt, ‘Verdonk: “Op straat alleen Nederlands”’, in: De Volkskrant, 23 januari 

2006, zie: http://tinyurl.com/dsts-pdr-31. 
32 S. Zukin, The Culture of Cities. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell Publishers, 

1995, p. xiv. 
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maar het gebod om het leuk te houden is zo overheersend dat er geen 
ruimte overblijft voor eerlijke gesprekken en eigen emoties. Voor de 
hoofdpersoon Frits van Egters en voor de lezer werkt de alom aanwezi-
ge gezelligheidsdwang deprimerend en benauwend. Frits probeert te 
ontsnappen aan de beklemming door hard tegen sociale conventies in 
te gaan, terwijl zijn omgeving hem steeds weer oproept om het vooral 
gezellig te houden. Pas tegen het einde van het boek vindt Frits ruimte 
om opnieuw te ademen. 

Het burgermilieu van de wederopbouwjaren waaraan Frits zich 
probeert te ontworstelen is verdwenen en daarmee zijn ook de gezel-
ligheidscodes veranderd.33 Alhoewel vrouwen in Nederland zich nog 
relatief vaker verantwoordelijk voelen voor het garanderen van de gezel-
ligheid, is het niet meer de specifiek feminiene deugd die het sinds de 
zeventiende eeuw was.34 Ook is er nu een zoektocht gaande naar veel 
lossere en meer tijdelijke vormen van gezelligheid buiten traditionele 
verbanden als het gezin en het verenigingsleven. Chillen met vrienden 
en gezelligheid in het commerciële publieke domein zijn belangrijker 
geworden.35 Echter, al zijn de gezelligheidscodes herschreven en lijkt 
de manier waarop je het plezier van het samenzijn wilt beleven steeds 
meer een eigen keuze, er bestaan nog steeds gezelligheidsidealen die 
zowel de sociale verhoudingen als de publieke ruimte mede bepalen.36 
Bijvoorbeeld, wie in de buurt wil meetellen, moet rondom de voetbal-
kampioenschappen het huis oranje versieren.  

Antropoloog Henk Driessen verbindt gezelligheid daarom ook met 
homogeniteit: gezelligheid vind je in een club gelijkgestemden.37 Het 
plezier van het als gelijken samen zijn is vaak het plezier van het met 
gelijken samen zijn. Inderdaad, als mensen hetzelfde culturele kader 
hebben dan is genoeglijkheid al snel onder handbereik. Als iedereen 

                                                        
33 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, p. 55. 
34 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 196. 
35 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, p. 62. 
36 K. Schuyt en E. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 

2000, p. 530. 
37 H. Driessen, ‘Over de grenzen van gezelligheid’, p. 63. 
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dezelfde achtertuintjes heeft dan krijgt de leefwereld een rustgevende, 
zichzelf bevestigende structuur. De kennis en de vaardigheid om het 
gezelschapsspel mee te spelen, onthullen dan wie wel en wie niet bij de 
gemeenschap horen. En juist in een multiculturele samenleving kan 
gezelligheid dan uitgroeien tot een criterium dat de grenzen tussen 
groepen aangeeft. Een voorbeeld is de vrijdagmiddagborrel op kantoor 
waar de wijn op het bureau komt om de werkweek af te sluiten. Het 
kan dan gebeuren dat islamitische collega’s zo ongezellig zijn om niet 
mee te drinken; of om helemaal niet op te komen dagen.  

De Amerikaanse sociologe Amy Schalet wees op een ander voor-
beeld van het vervreemdende effect van het gezelligheidsideaal. Zij 
deed onderzoek naar hoe in blanke, liberale middenklassegezinnen in 
Nederland afspraken worden gemaakt over de ruimte die kinderen 
hebben om op seksueel gebied hun eigen weg te zoeken. Schalet heeft 
die onderhandelingen in kaart gebracht via 130 interviews in een verge-
lijkend onderzoek met Amerikaanse gezinnen. Zij concludeerde dat in 
Nederland het bewaken van gezelligheid het leidende ideaal is waar-
binnen seksualiteit aan de orde komt.38 Om het gezellig te houden zijn 
volgens Schalet een aantal zaken van belang: zelfcontrole, rekening 
houden met elkaar, zoeken naar onderling begrip en je aan afspraken 
houden.39  

Ouders verwachten van hun kinderen dat zij die waarden zowel 
naar hen als naar hun verkering toe hooghouden. Onder die voorwaar-
den krijgen pubers de ruimte om op seksueel gebied hun eigen weg te 
zoeken. De erkenning van deze ruimte maakt seks een bespreekbaar 
onderwerp binnen het gezin en zodoende kunnen ouders de ontwikke-
ling van hun kroost in de gaten houden. Net als Peter van der Veer 
wijst Schalet erop dat in Nederland deze specifieke blanke middenklas-
se-omgang met seksualiteit tot een botsing leidt met de benadering van 
de eerste en tweede generatie nieuwkomers van islamitischen huize 
voor wie seks, áls het al een gespreksonderwerp is, met andersoortige 

                                                        
38 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 142-147. 
39 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 135. 
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taboes omgeven is. Beide visies op seksualiteit worden vervolgens ook 
politiek tegen elkaar uitgespeeld.40 De islam wordt onder andere van-
wege zijn strikte seksuele moraal als achterlijk neergezet.41  

Ook al vind ik dit politieke gebruik van gezelligheid kwalijk, door 
Schalets pleidooi ben ik er wel van overtuigd geraakt dat het belangrijk 
is om de gezellige omgang met seksualiteit zoveel mogelijk hoog te 
houden. Schalet onderbouwt haar mening met een vergelijkend onder-
zoek naar de seksuele moraal in Amerikaanse gezinnen, waar het rich-
tinggevende ideaal niet gezelligheid, maar het absoluut vrije individu 
is.42 Volgens Amerikaanse ouders zijn kinderen pas toe aan seks op 
het moment dat ze als zelfstandige burgers kunnen functioneren. Tot-
dat de kinderen volwassen zijn, is seks vooral een gezondheidsrisico 
dat zoveel mogelijk vermeden moet worden. Daarom voelen opvoeders 
zich verantwoordelijk voor het handhaven van strenge regels die de 
seksuele ontwikkeling van hun kroost reguleren. Dit staat haaks op de 
idee van gezelligheid die medemensen als gelijken erkent en die er in 
de beste verlichtingstraditie op vertrouwt dat de meeste mensen ge-
neigd zijn om rekening met elkaar te houden. Wat Schalet betreft kan 
Amerika daarom wel wat van de gezelligheidstraditie in Nederland le-
ren.43 De band tussen ouders en kinderen zou dan meer gelijkwaardig 
en minder autoritair worden.  

NIEUWE GEZELLIGHEID 

Het plezier van het samen zijn als gelijken is ongetwijfeld op veel plek-
ken in de wereld een bekend verlangen, maar in Nederland stuurt het 
sociale relaties in het publieke domein op een heel specifieke manier. 
In de Verenigde Staten is het zelfredzame individu het hoogste ideaal 
en is er ruim baan voor de stationwagon waarin de autonome burger 

                                                        
40 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 16-17. 
41 F. Poorthuis, H. Wansink, ‘Pim Fortuyn: “De islam is een achterlijke cultuur”’, 

De Volkskrant, 9 februari 2002. 
42 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 186. 
43 A.T. Schalet, Not Under My Roof, p. 199. 
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zich goed beschermd tegen contact met anderen kan voortbewegen.44 
In Frankrijk ligt de nadruk op het politieke samenzijn van burgers en 
daar horen grote pleinen bij.  

Zo bezien bestaat er ook een typisch Nederlandse vorm van publiek 
gezellig samenzijn waar wellicht niet alle nieuwkomers zich direct in 
zullen herkennen, omdat zij een andere visie op sociale relaties erop na 
houden. In een multiculturele samenleving zullen deze uiteenlopende 
visies op sociale omgang naast elkaar bestaan. In die zin is een multi-
culturele samenleving inderdaad minder gezellig dan een homogene. 
Bovendien zal gezelligheid ook altijd grenzen creëren tussen verschil-
lende groepen in de samenleving. Maar de gezelligheidstraditie zou 
ook een raamwerk kunnen vormen om naast alle diversiteit op zoek te 
gaan naar voorwaarden waaronder je soms als medeburgers plezierig 
samen kunt komen. 

Schleiermacher wees al op het belang van het delen van ervaringen 
en inzichten voor het ontstaan van nieuwe Geselligkeit. Bij hem ging het 
vooral om op godsdienst gefundeerd samenzijn. Het bij elkaar brengen 
van verschillende religieuze ervaringen kan, ook over de geloofsgren-
zen heen, inderdaad verbindend werken, zoals Suzette van IJssel in 
haar bijdrage ‘Meer geloven op één kussen?’ aan deze bundel laat zien. 
Religie kan functioneren als een speelplaats waar gelovigen zichzelf 
oefenen in het combineren van verschillende werkelijkheden tegelijker-
tijd, waardoor ze ook buiten hun geloofsgemeenschap in staat zijn om 
verbindingen te leggen tussen verschillende leefwerelden.45  

Zoiets zou ook tussen burgers moeten kunnen plaatsvinden in een 
ernstig gesprek over diepere motivaties. Daarbij hoeft het niet alleen te 
gaan over religieuze drijfveren; het gesprek kan verbreed worden naar 

                                                        
44 D. Mitchell, ‘The S.U.V. Model of Citizenship. Floating Bubbles, Buffer Zones, 

and the Rise of the “Purely Atomic” Individual’, in: Political Geography 24 (2005) 
1, p. 77-100. 

45 A. Droogers, ‘Een vloek voor de kerk, een zegen voor de religieuze flexibiliteit’, 
in: C. Doude van Troostwijk, E. van den Berg en L. Oosterveen (red.), Buigzame 
gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit. Amsterdam: Boom, 2008, p. 120-129, 
m.n. p. 128. 
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wat belangrijk is in het leven en wat het betekent om burger te zijn van 
een multiculturele samenleving. Zeker in een maatschappij waarin 
heel verschillend gedacht en geloofd wordt, lijkt het mij belangrijk dat 
mensen van elkaar weten vanuit welke drijfveren zij handelen. Ieder 
mens heeft ervaringen en overtuigingen die hem of haar inspireren en 
een samenleving doet er goed aan burgers de mogelijkheid te bieden 
om hun diepste motivatie met ernst en wederzijds respect te delen.  

Religieuze gemeenschappen kunnen hierin een belangrijke organi-
serende rol spelen. Het doel van deze gezamenlijke zoektocht moet dan 
niet zijn om elkaar te bekeren tot welk geloof of welke seculiere we-
reldbeschouwing ook. Belangrijker is het om te ontdekken of het moge-
lijk is om je eigen overtuigingen en waarden overeind te houden en 
tegelijkertijd ruimte te laten voor andere visies. Het bespreken van de 
diepste drijfveren helpt om je eigen motieven te onderzoeken en voor 
jezelf te ontdekken hoe je je tot je medeburgers wilt verhouden.  

TIJD VOOR EEN BORREL  

Dit is een kant van de medaille. De ernstige. Simmel indachtig is gezel-
ligheid ook een spel dat gespeeld wil worden; een spel waarin iedereen 
wordt opgeroepen enige zelfrelativering te betrachten. Tijdens de vrij-
dagmiddagborrel kan dan ook al een begin gemaakt worden met de 
zoektocht naar nieuwe vormen van een gezellig wij. Die tocht start met 
het onderkennen van de culturele bepaaldheid van bestaande gezellig-
heidscodes.  

Het feit dat een van de medewerkers geen alcohol drinkt betekent 
nog niet dat hij het niet waardeert om na het werk nog een paar ge-
noeglijke uurtjes met zijn collega’s door te brengen. De oplossing is 
ook niet dat er van de weeromstuit alleen maar thee gedronken wordt. 
Dat is net als de bloemen in het verzorgingshuis, een lapmiddel, 
waarmee de echte uitdaging niet wordt aangegaan, namelijk: elkaar 
erkennen als van elkaar verschillende en toch gelijke burgers. Wat er 
ook tijdens de borrel geschonken wordt, uiteindelijk staat of valt gezel-
ligheid met de bereidheid van alle betrokkenen om samen te zijn als 
gelijken en om daar de juiste voorwaarden voor te vinden.  
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Ook al is het geloof voor Schleiermacher een serieuze zaak, religi-
euze gemeenschappen zouden ook op zoek moeten gaan naar hoe zij 
een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de meer lichtvoe-
tige gezelligheid à la Simmel. In de meeste religieuze tradities zijn 
eetrituelen te vinden. Een voorbeeld is de islamitische gewoonte om 
tijdens de vastenmaand ramadan buren en vrienden uit te nodigen 
voor de iftar, de maaltijd waarmee ’s avonds het vasten gebroken wordt. 
Aan de iftartafel kunnen de grote en kleine vragen des levens bespro-
ken worden en dat kan bruggen slaan. Maar het samen eten is op zich-
zelf al een gezellige en dus gemeenschapstichtende activiteit. 46 

En misschien ligt er uiteindelijk zelfs een interreligieus carnaval in 
het verschiet: een dag in de schoenen van andersgelovigen gaan staan 
en daarna weer terugkeren naar de eigen traditie, met meer inzicht in 
wat anderen bezighoudt. Dat kan de gezelligheid alleen maar ten goede 
komen.  

                                                        
46 Het schrijven van dit artikel was eveneens een gezellige onderneming omdat 

veel mensen hun associaties en suggesties bij het onderwerp met mij hebben 
gedeeld. Graag wil ik de leden van de DSTS-onderzoeksgroep bedanken voor 
hun commentaar, in het bijzonder Markha Valenta voor haar tip om in de reis-
gidsen te duiken, Nelleke de Jong voor de verwijzing naar het Egidiuslied en No-
ra Asrami voor het voorbeeld van de vrijdagmiddagborrel. Verder dank aan Ari-
aan Baan voor commentaar op een eerdere versie en aan Inge Marie Kirketerp 
Hansen die mij op het spoor van de gezelligheid zette. 
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‘Onze’ school 
HET VERANDERENDE ‘WIJ’ IN HET NEDERLANDSE ONDERWIJS 

 
COK BAKKER 

 

“Als het gaat over onze identiteit: wij zijn een christelijke 
school!”, aldus de directeur van een protestants-christelijke 
school in het westen van het land. 

Gevraagd naar de betekenis van dit statement, is de reactie: “… 
het betekent dat wij onderwijs geven vanuit christelijke waar-
den en normen”.  

De vraag welke waarden dat dan zijn, blijkt moeilijker te be-
antwoorden. Maar, na enig nadenken, volgt: “… respect voor de 
medemens en voor al wat leeft”. 

De kritische vraag of deze typisch christelijke waarden wellicht 
ook islamitische, hindoeïstische of humanistische waarden 
zouden kunnen zijn, leidt tot verwarring. Immers, als je de 
vraag bevestigend beantwoordt, heeft dat tot effect dat het eige-
ne van de school niet meer als onderscheidend kan worden ge-
zien ten opzichte van andere geloofs- en denktradities; een ont-
kennend antwoord leidt echter tot een onhoudbare stelling, 
namelijk dat moslims, hindoes en humanisten niet gericht zijn 
op het respecteren van medemensen. 

Regelmatig ben ik betrokken bij gesprekken over de identiteit van een 
school; soms incidenteel in het kader van een lezing of presentatie; veel 
vaker echter, en dat ook bij voorkeur, bij een Structureel Identiteitsbe-
raad. Het boven geschetste verloop van een gesprek is daarbij bepaald 
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Scholen die het verschil maken 
WAARDOOR VOELEN LEERLINGEN ZICH THUIS OP HUN BASISSCHOOL? 

 
BAS VAN DEN BERG 
 
 

Als ik op ‘Onze Wereld’ binnenkom, zijn de kinderen van 
groep 8 bezig met het schilderen van decors voor een musical. 
Samen met Bram, het schoolhoofd, kijk ik naar de leerlingen 
die beneden druk bezig zijn. Later blijkt dat alle kinderen een 
rol spelen in de musical. De nerd Colin is rapper, Shanna speelt 
een meisje dat verliefd op hem is, Charety is de moeder van het 
meisje en Chanelca een buurvrouw.  

We merken direct aan Davinza, Bawan, Nick en Samantha, 
leerlingen van ‘De Schakel’, dat ze zeer gesteld zijn op hun 
meester. Hij heeft hun zelfvertrouwen gegeven zodat ze vol 
goede moed naar de middelbare school gaan. Dat blijkt uit wat 
zij ons vertellen.  

De ruimte rondom ‘De Werkplaats’ is enorm. Als de vier leer-
lingen ons rondleiden merken we dat ze trots zijn op hun 
school. Iris, Jelmer, Sophie en Julius brengen ons naar de bos-
rand waar ze spelen, naar de kinderboerderij waar de dieren 
door de kinderen verzorgd worden en naar het grote plein waar 
met regelmaat belangrijke momenten worden gevierd. 

Basisscholen in Nederland staan midden in de moderne samenleving. 
Maatschappelijke en culturele veranderingen in de wereld rondom de 
school zijn voelbaar in de school. Vragen over hoe samen te leven in de 
wijk en hoe op te treden tegen agressie en geweld, blijven niet buiten 
de schoolmuren. Scholen zoeken allemaal hun eigen manier om te re-
ageren op wat er speelt in de maatschappij en doen hun best om hun 
leerlingen zich thuis te laten voelen op school en voor te bereiden op de 
samenleving. Moderne scholen willen leerlingen een veilig leerklimaat 
bieden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot kritische en betrokken 
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Ruimte voor respect en reflectie 
DE GELOOFS- EN LEVENSBESCHOUWELIJKE ONTWIKKELING VAN  
JONGVOLWASSENEN 

 
ALMA LANSER 
 
 

München, zomer 2011. In het voetgangersgebied nabij de Karelspoort 
stond twee weken lang een klein houten kerkje. Een bijna gefiguur-
zaagd gebouwtje dat niet eens zo erg opviel tussen alle toeristen en het 
winkelend publiek. In de trein naar München had ik in een Duitse 
krant een artikel over het kunstproject gelezen. De kunstenaar Fabian 
Vogl wilde door middel van een installatie mensen in de winkelstraat 
met elkaar in gesprek brengen. In zijn ‘kapel van de publieke opinie’ 
zouden mensen hun angsten en protest kwijt kunnen, zoals mensen 
vroeger hun zorgen en nood konden achterlaten in een votiefkapel. Een 
kerkje op menselijke maat.1 Ik besloot een kijkje te gaan nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
1 http://tinyurl.com/dsts-ala-01  
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Jong, modern en moslim 
MAROKKAANS-NEDERLANDSE MOSLIMJONGVOLWASSENEN OVER  
GELOVEN IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING 

 
NORA ASRAMI 
 
 

“Ik zie mezelf als een Nederlands-Marokkaanse islamitische 
meid. Waarbij de islamitische identiteit voor mij heel belangrijk 
is. Dat is de identiteit waar ik het meest mee bezig ben en die ik 
verder wil ontwikkelen. Mijn Marokkaanse identiteit, daar ben 
ik minder mee bezig. Die hoef ik niet zo nodig verder te ont-
wikkelen. Dat geldt ook voor mijn Nederlandse. Het zijn van-
zelfsprekende identiteiten. Ik ben dat gewoon. Maar het be-
langrijkste is dat ik ook moslim ben en daar zelf heel bewust 
voor heb gekozen. (...) Identiteit is niet alleen wat ik zelf voel, 
maar ook wat mijn omgeving mij laat voelen wie ik ben. De 
gemiddelde Nederlander zal mij denk ik niet als een Neder-
landse zien, maar God weet wel wie ik ben (…).” 

Aan het woord is Naima1 (29), een jonge Marokkaans-Nederlandse 
moslimvrouw. Zij is zich duidelijk bewust van de verschillende facetten 
van haar identiteit. Geloof speelt daarbij voor haar een belangrijke rol. 
In de huidige Nederlandse samenleving lijkt het ongewoon dat geloof 
een belangrijke rol in het leven van jonge, moderne mensen speelt. On-
langs kwam het rapport Moslim in Nederland 2012 van het Sociaal Cul-
tureel Planbureau uit.2 Het rapport stelt dat geloof voor moslims in de 
afgelopen decennia onverminderd belangrijk is gebleven en jonge mos-
lims nog steeds in grote mate islamitische gebruiken naleven: ze bid-
den en gaan naar de moskee. In de media buitelden commentatoren 
van verbazing over elkaar heen: hoe kan het dat jonge moslims, gebo-

                                                        
1 In dit artikel wordt om privacyredenen gebruik gemaakt van gefingeerde na-

men. 
2 M. Maliepaard, M. Lubbers en M. Gijsberts, Moslim in Nederland. Den Haag: 

SCP, 2012. 
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Bouwen voor en geloven in een ‘nieuw wij’ 
VERSLAVINGSZORG IN DORP DE HOOP 

 
KEES DEN BIESEN 
 
 

Aan de oostelijke rand van Dordrecht ligt Dorp De Hoop, een rondom 
een plein gelegen complex van klinieken, wooneenheden, werkplaat-
sen, kantoren en sportfaciliteiten. In dit centrum van de evangelische 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg De Hoop leven en werken 
ongeveer tweehonderd mannen en vrouwen met voornamelijk versla-
vingsproblemen. Meer dan vijfhonderd medewerkers van de zorginstel-
ling ontvangen in samenwerking met tientallen vrijwilligers hier dage-
lijks enkele honderden volwassenen, jongeren en kinderen voor ambu-
lante zorg. Bijna vanaf het leggen van de eerste steen heb ik Dorp De 
Hoop zien groeien, omdat het is ontworpen door een van mijn vrien-
den, de Dordtse architect Theo Malschaert. Het verband dat in deze 
zorginstelling gelegd wordt tussen (geestelijke) gezondheidszorg, ge-
meenschapsvorming, architectuur en geloof leek mij een interessante 
casestudy voor dit boek, waarin het over voorwaarden voor een nieuw 
wij in Nederland gaat.  

Is in deze grootschalig opgezette verslaafdenzorg, verleend vanuit 
christelijk perspectief en verbonden met ruimtelijke vormgeving een 
nieuw wij te vinden waar de samenleving als geheel haar voordeel mee 
kan doen? Kan een zorginstelling die haar werk nadrukkelijk in een 
christelijk perspectief plaatst, een model zijn voor een gelovig nieuw 
wij waaraan de kerken zich kunnen spiegelen? In Dorp De Hoop wor-
den verbindingen gelegd – of in elk geval nagestreefd – die in onze ge-
fragmenteerde en geïndividualiseerde samenleving niet vanzelfspre-
kend zijn. Zijn hier ingrediënten te vinden voor nieuwe wij-vormen? 
En: is een dergelijke invulling wenselijk? 

In dit artikel komen bovenstaande vragen aan bod en onderzoek ik 
de rol die ‘onderlinge verbondenheid’ bij De Hoop speelt, en wel op de 
terreinen architectuur, (geestelijke) gezondheidszorg en geloof. 
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De strakke lijnen, getemperde kleuren en de eenvoud van de gebouwen 
stralen rust uit. Het geheel ademt een sfeer van ingetogenheid. Je kunt 
overal vrij rondlopen, raakt onder de invloed van de heersende stilte, 
maar voelt óók dat zich overal – onzichtbaar voor het oog – van alles 
afspeelt. Op het binnenplein doen muziekkiosk, speeltuin, volleybal-
veld, tennisbaan en basketbalveld vermoeden dat het er ook levendig 
aan toe kan gaan. Vanuit de jachtige wereld kom je terecht in een bij-
zondere ruimte, waar het tijdsverloop een heel eigen kwaliteit en finali-
teit lijkt te krijgen. 

Anders dan in veel hedendaagse bouwprojecten, waar afzonderlijke 
gebouwen zich poneren in een splendid isolation van pure zelfbevesti-
ging, staat de diversiteit van deze gebouwen hun onderlinge relaties 
niet in de weg. De kleinschalige stedelijke ordening verbindt hen zo 
met elkaar, dat zij samen een verband oproepen dat groter en krachti-
ger is dan de som van de delen. Wie zich in de plattegrond verdiept, 
ziet dat deze plek een verbazende verscheidenheid aan activiteiten 
bundelt. Als je vervolgens tussen de gebouwen rondloopt, merk je dat 
de diverse functies hier letterlijk hun eigen plaats krijgen vanuit een 
overkoepelend perspectief, dat het geheel áls geheel heeft geconcipieerd 
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Laan heeft een architect de opdracht mensen een ruimtelijke omgeving 
te bieden waarbinnen zij kunnen gedijen. Daarbij moet er vooral voor 
gezorgd worden dat alle ruimtes, met hun onderscheiden functies, sa-
men één welgeordend geheel vormen. Volgens Malschaert past deze 
visie op architectuur wonderwel bij de missie van De Hoop. Met hun 
geestelijke gezondheidszorg willen zij mensen helpen om zichzelf uit 
allerlei vormen van splendid isolation – waarin zij zich met hun versla-
ving hebben verschanst – te bevrijden en te leren in hun samenwerken 
en samenleven onderlinge relaties aan te knopen. Dat vraagt om een 
ruimtelijke ordening die dat proces ondersteunt. Het slagen van dit 
proces heeft alles te maken met de kwaliteit van onderlinge relaties en 
met een visie die niet vanuit geïsoleerde elementen denkt, maar vanuit 
een relationeel geheel – te beginnen met het materiële kader van een 
rijkgeschakeerd architectonisch geheel. Het is precies dit ‘denken in 
relaties’ dat mij zo boeit. 

Met een aantal gasten spreek ik over hun beleving van het dorp. 
Anita is in haar persoonlijk traject bij De Hoop inmiddels zo ver gevor-
derd, dat ze ‘begeleid zelfstandig’ woont. Haar doelstelling is haar stu-
die verpleegkunde weer op te pakken. Zij vertelt: 
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In de hitte van de strijd 
DE ROL VAN RELIGIE IN EEN POLITIEK-ECONOMISCH CONFLICT OP DE 

MOLUKKEN 
 

JAAP VAN DEN BOSCH 
 
 

Op 19 januari 1999 ontstond er vlak bij de haven van Ambon-stad, de 
hoofdstad van de Molukken, een ruzie tussen een christelijke Ambone-
se buschauffeur en een passagier, een moslimmigrant. De ruzie ging 
over geld. Hoewel dit een klein handgemeen was, wordt het door velen 
gezien als het begin van een reeks heftige Molukse conflicten tussen 
moslims en christenen, die tot 2002 woedde. Direct na het busincident 
braken er in de betreffende wijk hevige gevechten uit, die zich uit-
breidden naar andere wijken, de hele stad, het eiland en zelfs eilanden 
in Noord- en Centraal Molukken. Er wordt geschat dat bij de conflicten 
tussen deze twee religieuze groeperingen meer dan 5000 mensen zijn 
omgekomen, nog eens 500.000 mensen dakloos zijn geraakt en circa 
29.000 huizen en honderden kerken en moskeeën zijn verwoest.1 

In de media werd over een religieuze oorlog gesproken, een duide-
lijk conflict tussen christenen en moslims.2 Het is echter de vraag of de 
oorzaak van dit conflict louter in religieuze overtuigingen moet worden 
gezocht, vooral omdat er allerlei politieke en economische factoren een 
rol speelden. Duidelijk is wel dat religie een belangrijke rol speelde: de 
groepen hebben elkaar langs religieuze scheidslijnen bevochten. Ster-
ker nog: religie werd de inzet van het conflict waarin strijders zoveel 
mogelijk religieuze tegenstanders probeerden te doden. Hoe meer ik 
over het conflict las, hoe duidelijker het mij werd dat de verstoorde ver-

                                                        
1  J. Goss, ‘Understanding the “Maluku Wars”. Overview of Sources of Communal 

Conflict and Prospects for Peace’, in: Cakalele 11 (2000), p. 8; The International 
Crisis Group, Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku. ICG Asia Re-
port no. 10. Jakarta/Brussels: ICG, 2000. 

2 Zie bijvoorbeeld: ‘Doden bij religieus geweld’, in: Trouw, 15 februari 1999 
(http://tinyurl.com/dsts-jbo-2a); ‘Religious Violence Erupts in Ambon’, in: BBC 
News, 27 december 1999 (http://tinyurl.com/dsts-jbo-2b). 
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Zien met andere ogen 
‘NIEUW WIJ’ IN DE FILM AVATAR 

 
GAUWAIN VAN KOOTEN NIEKERK 
 
 

Als ik de volgende ochtend wakker word, lijkt de wereld grijzer en le-
ger. Gisteren nog ervoer ik verbinding en harmonie. De film Avatar1 
nam me in 3D mee naar het paradijselijke Pandora. Als kijker volgde ik 
Jake Sully, een door een dwarslaesie tot een rolstoel veroordeelde mari-
nier. Hem wordt na het overlijden van zijn broer gevraagd diens func-
tie over te nemen in het Avatar-project2: ver weg van de aarde, op een 
maan genaamd Pandora, krijgt hij de opdracht te infiltreren in de in-
heemse bevolking, de na’vi. Gaandeweg wordt hij verliefd op Neytiri, de 
dochter van het stamhoofd. Ten slotte loopt hij over en wordt de leider 
van de opstand van de na’vi tegen de Resources Development Administra-
tion (RDA), de ‘aardse’ mijnbouwonderneming die de ontginning van 
Pandora leidt. Zijn transformatie van marinier naar vrijheidsstrijder is 
het centrale thema van de film. 

Avatar vertelt een klassiek Romeo en Julia-verhaal, over een jongen 
en een meisje uit elkaar vijandig gezinde gemeenschappen.3 Maar hun 
liefde is sterker dan de haat. Door hun liefde verbinden deze gemeen-
schappen zich met elkaar en zou er een ‘nieuw wij’ kunnen gloren. Ui-
teraard ervaren zij weerstand, verlies en verdriet; maar de boodschap 
aan het einde luidt: liefde overwint alles. 

                                                        
1  J. Cameron (regie en productie) en J. Landau (productie), Avatar. Verenigde 

Staten: Twentieth Century Fox Film Corporation en Dune Entertainment en 
Groot Britannië: Ingenious Film Partners, 2009. 

2  Door in een speciale machine plaats te nemen kan een mens met zijn geest een 
‘avatar’, een gekloond wezen dat eruit ziet als een na’vi, ‘besturen’ en zo infiltre-
ren in de na’vi gemeenschap. Je zou het ook incarnatie kunnen noemen: Jake 
‘wordt vlees’ in zijn avatar. 

3  In die zin past de film in de traditie waarin ook Dances with Wolves (K. Kostner, 
1990) en Pocahontas (M. Gabriel, E. Goldberg, 1995) staan, hoewel daarin bezet-
ters verliefd worden op inheemse medemensen, terwijl Jake verliefd wordt op 
een buitenaards wezen. 
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Kanaries in een kolenmijn 
STAATLOZEN, DIVERSITEIT EN DE GRENZEN VAN DE RECHTSTAAT 

 
MARKHA VALENTA 
 
 

Modern zijn betekent dat we ons bevinden in een 
omgeving die ons avontuur, macht, vreugde, groei, 
transformatie van onszelf en van de wereld belooft 
– maar die tegelijkertijd alles wat we hebben dreigt 
te vernietigen, alles wat we kennen, alles wat we 
zijn. 

Marshall Berman1 
 

Enkel als we kunnen wonen, kunnen we bouwen. 
Martin Heidegger 

 
Op woensdag 6 april 2011 bond Kambiz Roustayi zijn benen met plak-
band aan elkaar. Hij stond op de Dam in Amsterdam, samen met an-
deren. Het leek alsof ze ruzie hadden. Plotseling vloog hij in brand. Hij 
had zich met benzine overgoten. Misschien smolt het plakband, want 
ooggetuigen zeiden later dat ze hem zagen rennen. Hij viel op de 
grond, in de schaduw van het Nationaal Monument. Mannen probeer-
den met jassen het vuur uit te slaan. Een van de jassen vatte vlam. 
Roustayi’s overhemd verbrandde, zijn rug kwam bloot. Zijn lichaam 
onderging de slagen in stilte. Hij hield zijn onderarmen voor zijn ge-
zicht en zijn knieën opgetrokken. Zo lag hij daar, als een foetus in de 
baarmoeder. Na twee, misschien drie minuten was het vuur gedoofd. 
Roustayi kon niet meer praten. De volgende dag overleed hij. 

Na de dood van Kambiz Roustayi was er een herdenking op de 
Dam. Er verschenen korte berichten in nationale en regionale kranten, 
een aantal opiniestukken, en een dozijn artikelen over de falende psy-

                                                        
1  M. Berman, All that is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity. New 

York: Simon and Schuster, 1982, p. 15. 
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Belonging to the family 
LHBT’S IN DE KERK 

 
MARCO DERKS 
 
 

De hostierel, kent u die uitdrukking? De term stamt uit het voorjaar 
van 2010. In het Brabantse Reusel zijn de voorbereidingen voor het 
carnaval in volle gang. De 24-jarige Gijs Vermeulen wordt verkozen tot 
Prins Carnaval en diverse interviews worden met hem afgenomen. 
Daarin komt onder andere ter sprake dat hij samenwoont met zijn 
vriend. Wanneer de Reuselse pastoor Luc Buyens hem ontmoet om de 
liturgie voor de traditionele carnavalsmis (‘vastelaovesmis’) door te ne-
men, geeft hij aan dat Vermeulen niet ter communie mag gaan, omdat 
hij volgens hem als openlijk homoseksueel in zonde leeft.1 

De beslissing van de pastoor blijft niet onopgemerkt: het is lande-
lijk voorpaginanieuws. De geboorte van ‘de hostierel’ is een feit. Orga-
nisaties die de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele man-
nen, biseksuele mannen en vrouwen, en transgenders (LHBT’s) behar-
tigen, roepen op om de zondagen daarna te protesteren in de O.L.V. ten 
Hemelopneming in Reusel en vervolgens in de kathedrale basiliek van 
Sint Jan in Den Bosch. Vera Bergkamp, voorzitter van COC Nederland, 
en Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant, voeren gesprekken 
met Geertjan van Rossem, de plebaan van de Sint Jan, en Mgr. Hurk-
mans, bisschop van Den Bosch.2 Het Nuenense PvdA-raadslid Dick 
Boonman overweegt zelfs om een rechtszaak tegen de pastoor aan te 
spannen met een beroep op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.3 

                                                        
1  http://tinyurl.com/dsts-mde-01a (geraadpleegd 5 april 2012). Een soortgelijk 

voorval deed zich in het voorjaar van 2013 voor, toen een pastoor in Venlo wei-
gerde de communie uit te reiken aan de homoseksuele prins carnaval Geert III 
(http://tinyurl.com/dsts-mde-01b, geraadpleegd 5 februari 2013). 

2  Zowel Bergkamp als Krol vervullen de genoemde functies inmiddels niet meer 
en zijn actief in de landelijke politiek. 

3  http://tinyurl.com/dsts-mde-03 (geraadpleegd 5 april 2012). 
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Meer geloven op één kussen? 
MEERVOUDIGE LEVENSBESCHOUWELIJKE VERBONDENHEID IN  
NEDERLAND 

 
SUZETTE VAN IJSSEL 
 
 

Onlangs ben ik verhuisd. Op bezoek bij mijn nieuwe buurvrouw, een 
gepensioneerde verpleegster, krijg ik een trotse rondleiding. Hierbij 
valt mijn oog achtereenvolgens op een kruisje naast haar bed, een inge-
lijste thanka1 aan de muur, en een beeld van de heilige Antonius met 
rozenkrans in haar woonkamer. Na een tijdje heb ik genoeg moed ver-
zameld om te vragen wat deze dingen voor haar betekenen. “Ik ben een 
heel spiritueel mens”, antwoordt zij. “Dat beeldje was van mijn moe-
der, die vorig jaar is overleden. Ik ben eigenlijk katholiek. Dus ja, dat 
heb ik hier staan en af en toe steek ik er een kaarsje bij aan voor mijn 
moeder.” Als ik vervolgens naar de thanka wijs zegt ze: “Maar ik ben 
een heel vrije katholiek, hoor. De boeddha is voor mij ook heel belang-
rijk. Ik ga zelden naar de kerk, maar ik heb me nooit uitgeschreven en 
ik ga dat ook nooit doen. Ook al vind ik het vreselijk, al dat misbruik 
dat nu naar voren komt ... Maar ik zeg altijd maar, dat is mensenwerk. 
Voor mij gaat het om mijn eigen ervaring.” 

Toen ik in de jaren negentig van de twintigste eeuw begon met 
mijn onderzoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit was de seculari-
satiethese nog dominant in godsdienstsociologische debatten. De heer-
sende idee was dat religie zowel voor de samenleving als voor mensen 
persoonlijk steeds minder relevant zou zijn als beide zich door stijgen-
de welvaart ontwikkelden. Maar de afgelopen tien jaar heeft in dit den-
ken een kentering plaatsgevonden. Recent empirisch onderzoek naar 
religieus of spiritueel geïnspireerd denken, voelen en handelen onder 
moderne westerse burgers laat zien dat er niet zozeer sprake is van een 
vermindering van religiositeit. Religie is eerder onderhevig aan veran-

                                                        
1 Een thanka is een rolschildering uit het Tibetaans Boeddhisme die vaak wordt 

gebruikt als hulpmiddel bij meditatieoefeningen. 
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dering, aan transformatie; naast de secularisatie vinden er ook proces-
sen van sacralisatie plaats. Ondanks de gestage leegloop van de kerken 
zijn mensen nog steeds religieus ingesteld, al duiden ze dit – net als 
mijn nieuwe buurvrouw – bij voorkeur aan met verzameltermen als 
spiritueel en spiritualiteit.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEERVOUDIGE LEVENSBESCHOUWELIJKE VERBONDENHEID 

De hierboven benoemde religieuze transformatie kenmerkt zich door 
zowel culturele als levensbeschouwelijke verschuivingen. Eigen erva-
ring en onderscheidingsvermogen staan centraal en er wordt holistisch, 
eclectisch, relativerend en vaak ook evolutionair gedacht over Z/zelf, 
God, werkelijkheid en waarheid. Daarnaast is een diepgaande verstren-
geling gegroeid van religieus denken en psychologische visies en prak-
tijken.3  

                                                        
2 P. Heelas, L. Woodhead, The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to 

Spirituality. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell Publishers, 2005. 
3 W. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of 

Secular Thought. Leiden: Brill, 1996; S. van IJssel, Daar hebben humanisten het 
niet zo over. Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch gees-
telijk raadslieden. Delft: Eburon, 2007. 
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Met name het eclectische denken over verschillende religieuze tra-
dities en het steeds groeiende aanbod van niet-christelijke vormen van 
spiritualiteit, heeft een voor de westerse cultuur redelijk nieuw – of 
misschien juist wel heel oud – verschijnsel in de hand gewerkt: multiple 
religious belonging. Deze term is van toepassing op mensen die zich ver-
bonden voelen met meerdere levensbeschouwelijke tradities. In het 
vervolg noem ik dit verschijnsel ‘meervoudige levensbeschouwelijke 
verbondenheid’ (MLV). Het woord belonging, verbondenheid, kan op 
verschillende manieren vertaald worden, variërend van ‘ergens toe be-
horen’, ‘ergens thuishoren’, ‘zich aanvaard weten’ of ‘zich thuis voe-
len’. Eén van de discussiepunten binnen onderzoek naar en theorie-
vorming rond MLV is of er bij degenen die meerdere levensbeschou-
wingen met elkaar combineren werkelijk sprake is van een verbonden-
heid in de zin van zich thuis en aanvaard voelen, of dat verbondenheid 
eerder in de zin van affiniteit en inspiratie wordt verstaan.4 

MLV ONDER NEDERLANDSE CHRISTENEN 

Dat MLV ook binnen christelijke kringen voorkomt, komt duidelijk 
naar voren in een onderzoek onder bezoekers van spirituele centra met 
een christelijke achtergrond van de Faculteit Katholieke Theologie van 
de Universiteit van Tilburg.5 Dit onderzoek, waaraan ik zelf heb mee-
gewerkt, vond plaats met medewerking van 39 centra: 23 rooms-
katholieke, negen protestants-christelijke, en zeven centra van ge-
mengd christelijke signatuur, uiteenlopend van kloosters, nieuwe leef-
gemeenschappen en bezinningscentra tot stadspastoraten. Het gaat om 
centra die er expliciet voor kiezen om in het proces van religieuze 
transformatie te gaan staan. In een vragenlijst van meer dan tien pagi-
na’s hebben we de deelnemers van het aanbod in deze centra6 onder 
andere de volgende vraag gesteld: “Met welke van deze onderstaande 
religieuze en levensbeschouwelijke stromingen voelt u zich het meest 
verwant? Eén vakje aankruisen s.v.p.” Zoals de tabel laat zien heeft bij-

                                                        
4 C. Cornille (ed.), Many Mansions? Multiple Religious Belonging and Christian 

Identity. Maryknoll/New York: Orbis Books, 2002. 
5 K. de Groot, J. Pieper, W. Putman (red.), Zelf zorgen voor je ziel. De actualiteit van 

christelijke spirituele centra. Almere: Parthenon, 2013. 
6  Het aantal respondenten was 782. 



 

274 

na een kwart van de respondenten meer dan één levensbeschouwing 
ingevuld. Dit was nochtans tegen de instructies van de enquête. De 
mogelijkheid om meer dan één levensbeschouwelijke stroming in te 
vullen was – achteraf gezien tamelijk opmerkelijk – door ons als on-
derzoekers niet als keuzemogelijkheid gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In retrospectief hadden we kunnen verwachten dat juist in christelijke 
spirituele centra, die zich positioneren tussen traditie en transformatie 
in, een groep mensen aan te treffen valt, die niet meer in de geijkte in-
stitutionele kaders past. Andere onderzoekers signaleerden deze meer-
voudige levensbeschouwelijke verbondenheid al eerder; gelovigen ge-
ven steeds meer blijk van een flexibele of hybride religieuze identiteit.7 

Hoewel het bij kwantitatief onderzoek altijd lastig is om precies te 
duiden wat de reden van een bepaald onderzoeksresultaat is, kan er uit 
deze hoge score (bijna 25 procent) in ieder geval geconcludeerd worden 

                                                        
7 T. Zondervan, ‘Bricolage en bezieling. Hybride religieuze identiteit bij jonge-

ren’, in: C. Doude van Troostwijk, E. van den Berg, L. Oosterveen (red.), Buig-
zame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit. Amsterdam: Boom, 2008, p. 95-
107. 
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Plaatsen van bezield verband 
GEMEENSCHAPPEN IN DE MARGE VAN DE OFFICIËLE KERK 

 
ANDRÉ LASCARIS 
 
 

Een van de aantrekkelijkheden van het behoren tot de katholieke ge-
loofsgemeenschap is dat je bijna overal wel een katholieke kerk vindt. 
Je bent op vakantie, gaat naar de kerk, en voor je het weet word je ge-
vraagd lector te zijn in de zondagsdienst. De liturgie is soms verrassend 
anders, de taal is je onbekend en toch voel je je verbonden. 

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk, maar veronderstelt 
het behoren tot een plaatselijke gemeenschap. Volgens het kerkelijk 
wetboek is deze gemeenschap gewoonlijk een parochie, een gemeen-
schap van gelovigen in een bepaald gebied onder leiding van een pries-
ter.1 Wegens gebrek aan gewijde ambtsdragers fuseren de Nederlandse 
bisschoppen parochies tot grotere eenheden. Inspraak van de parochie-
leden ontbreekt.  

In de marge van de officiële kerk zijn gemeenschappen te vinden 
die zich niet willen laten bepalen door juridische regels van bovenaf. 
Zij wijken af van de officiële liturgische voorschriften en bepalingen in 
het kerkelijk wetboek, en proberen op een eigen manier kerk, gemeen-
schap, een ‘wij’ te zijn. Wat voor een wij zijn ze? Zijn ze meer dan een 
herhaling van zetten, meer dan een andere aankleding van een aloude 
gemeenschap en een variatie op een oud wij?  

Ik geef twee voorbeelden van gemeenschappen waarin een ‘nieuw 
wij’ te vinden is: de kapel van het dominicanenklooster te Huissen en 
de Dominicuskerk in Amsterdam. Ze hebben ieder hun eigen geschie-
denis. Ze zijn heel verschillend van aard, maar gemeenschappelijk is 
volgens mij dat het bezielde gemeenschappen zijn die veel waarde 
hechten aan onderlinge verbondenheid. De Dominicuskerk maakte 
zich in 1989 los van de officiële katholieke structuren. Deze stap werd 
vooral gezien als een juridische losmaking – de verbondenheid met de 

                                                        
1  Codex Iuris Canonici (CIC), canones 515-552. 
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Meervoudige religieuze binding 
VAN EEN DUALISTISCH WIJ-ZIJ-DENKEN NAAR EEN INCLUSIEF  
NON-DUALISTISCH DENKEN 

 
ANDRÉ VAN DER BRAAK 
 
 

Wanneer mensen mij vragen naar mijn religieuze overtuiging, zeg ik 
wel eens, half gekscherend, dat ik de eerste zeventien jaar van mijn le-
ven katholiek was, de tweede zeventien jaar van mijn leven boeddhist, 
en sindsdien zowel katholiek als boeddhist. Nadat ik me in de pubertijd 
teleurgesteld had afgewend van de katholieke kerk, met zijn dogma’s 
en hiërarchische gezagsverhoudingen, en mijn heil had gezocht in de 
oosterse religie, kwam ik er jaren later achter dat het licht toch niet al-
tijd uit het Oosten komt. Ook in onze eigen westerse tradities valt nog 
heel wat te ontdekken. Sindsdien brengt mijn boeddhistische beoefe-
ning me steeds dichter bij mijn katholieke wortels, en ontleen ik mijn 
inspiratie aan beide tradities.  

Uit de reacties om me heen maak ik op dat ik niet alleen sta met 
mijn persoonlijke geschiedenis. In mijn onderzoek probeer ik mijn 
ervaringen binnen een breder filosofisch kader te plaatsen. Westerse 
religieuze tradities kenmerken zich door een exclusieve waarheidsaan-
spraak: de waarheid is te vinden binnen het eigen geloof, en niet, of 
slechts ten dele, in andere levensovertuigingen. Een dergelijke ziens-
wijze is verbonden met de dualistische tendensen in het westerse den-
ken, en leidt tot een wij-zij-denken dat waarachtige verbinding bemoei-
lijkt. In verschillende non-dualistische niet-westerse religieuze tradities 
wordt echter erkend dat waarheid in verschillende tradities te vinden is. 
Naarmate dergelijke levensbeschouwingen ook in het Westen steeds 
meer bekendheid krijgen, wordt het mogelijk om een dualistisch wij-
zij-denken te vervangen door een meer inclusief non-dualistisch den-
ken, dat meer aanknopingspunten biedt voor een ontmoeting tussen 
religieuze tradities. Een dergelijk inclusief denken is in de Chinese tra-
ditie te vinden in de opvatting van sanjiao, de eenheid van de drie lerin-
gen (boeddhisme, daoïsme, confucianisme). In dit essay onderzoek ik 
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Over de auteurs 
NORA ASRAMI 

Nora Asrami (1983) studeerde Arabische talen en culturen aan de Uni-
versiteit Utrecht en volgde de masters 'De Islam in de Moderne We-
reld' en 'Internationale Betrekkingen'. Ze werkte voor de stichting Is-
lam en Burgerschap en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Bij 
het DSTS doet ze promotieonderzoek naar de identiteitsontwikkeling 
van moslimjongvolwassen in Nederland.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-nas. 
 

COK BAKKER  
Cok Bakker (1963) is theoloog, onderwijskundige en hoogleraar le-
vensbeschouwelijke vorming aan de faculteit Geesteswetenschappen 
van de Universiteit Utrecht. Als adviseur en docent is hij betrokken bij 
projecten rondom de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en 
docenten, onderwijsinstellingen en besturen.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-cba. 
 

BAS VAN DEN BERG  
Bas van den Berg (1953) is theoloog en judaïcus en werkt als lector dy-
namische identiteitsontwikkeling aan de Marnix Academie in Utrecht. 
Hij is verbonden aan Stichting Pardes en Stichting de Zevende Hemel. 
Ook schreef hij diverse boeken en artikelen over onderwijs en levens-
beschouwing.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-bbe. 
 

KEES DEN BIESEN 
Kees den Biesen (1959) studeerde filosofie en theologie. Hij is lid van 
de Syrisch-orthodoxe kerk en werkzaam binnen de vluchtelingenge-
meenschap van Syrisch orthodoxen. Hij is medewerker van het Cen-
trum voor Patristisch Onderzoek en daarnaast zelfstandig onderzoeker, 
auteur en docent aan het Hoger Onderwijs voor Ouderen. Hij houdt 
zich vooral bezig met de wisselwerking tussen kunst, psychologie, in-
tellect en levensbeschouwing.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-kdb. 
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JAAP VAN DEN BOSCH 
Jaap van den Bosch (1983) studeerde maatschappelijk werk en dienst-
verlening aan de Hogeschool Utrecht en religiewetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht. Hij volgde de master ‘Godsdienst in de moderne 
wereld’. Hij werkte enige jaren als maatschappelijk werker en doceerde 
methodiek en gesprekstechnieken aan de Hogeschool Utrecht. Daar-
naast ontwikkelde hij namens de SBWU (Stichting Beschermende 
Woonvormen Utrecht) zorgverlening voor mensen met autisme. Te-
genwoordig is hij docent aan de Avans Hogeschool voor Sociale Studies 
in ’s Hertogenbosch.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-jbo. 
 
ANDRÉ VAN DER BRAAK 

André van der Braak (1963) is werkzaam aan de VU als bijzonder hoog-
leraar Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwe-
lijke tradities. Hij studeerde klinische psychologie en vergelijkende 
wijsbegeerte in Amsterdam, studeerde in 1986 af op Nietzsche en het 
boeddhisme, en promoveerde in 2004 op Nietzsche aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-abr. 
 

MARCO DERKS 
Marco Derks (1980) studeerde theologie in Kampen en Manchester. 
Hij werkt als promovendus aan de Faculteit Geesteswetenschappen van 
de Universiteit Utrecht en doet onderzoek binnen het door NWO ge-
subsidieerde project Contested Privates: The Oppositional Pairing of Reli-
gion and Homosexuality in Contemporary Public Discourse in the Nether-
lands. Daarnaast is hij voorzitter van het Werkverband van Queer Theo-
logen en redactiesecretaris van gOdschrift.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-mde. 
 

PIETER DRONKERS 
Pieter Dronkers (1979) is theoloog. Hij promoveerde in 2012 op een 
proefschrift over loyaliteit en het debat over de identiteit van Nederland. 
Eerder verdiepte hij zich in Parijs en Istanbul in de politieke discussies 
over islam in de publieke ruimte. Hij schreef daar een boek over: Ta-
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mar. Een reisverhaal over Turkse en Franse hoofddoeken. Tegenwoordig is 
hij manager van Nes Ammim in Israël.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-pdr. 
 

JOEP DE HART 
Joep de Hart (1954) is cultuur- en godsdienstsocioloog. Hij is als senior 
onderzoeker verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en als 
bijzonder hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit. 
Alleen of samen met anderen publiceerde hij boeken over o.a. jeugd-
subculturen, tijdsbesteding, religieuze veranderingen, volkscultuur, 
opvattingen over de moraal en veranderingen op het maatschappelijk 
middenveld.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-jha. 
 

MENNO HURENKAMP 
Menno Hurenkamp (1971) schrijft over politiek en maatschappij en 
doet onderzoek aan de Universiteit naar Amsterdam naar burgerschap 
en gemeenschappen. Hij is hoofdredacteur van S&D, maandblad van 
de Wiardi Beckman Stichting.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-mhu. 
 

SUZETTE VAN IJSSEL 
Suzette van IJssel (1968) studeerde vrouwenstudies letteren. Ze pro-
moveerde op de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanis-
tisch geestelijk verzorgers. Vanaf 2008 werkt ze mee aan een groot on-
derzoek van de Universiteit van Tilburg op het grensvlak van traditio-
neel christelijke en nieuwe spiritualiteit. Zij heeft een eigen praktijk als 
geestelijk verzorger. Ze is docente aan het HOVO en geeft humanis-
tisch vormingsonderwijs op een Utrechtse basisschool.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-sij. 
 

MANUELA KALSKY 
Manuela Kalsky (1961) is theologe en directeur van het Dominicaans 
Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Sinds 1 januari 
2012 bekleedt ze aan de Vrije Universiteit de Edward Schillebeeckx-
leerstoel voor Theologie en Samenleving. Zij geeft leiding aan project 
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W!J waar de multimediale website Nieuwwij.nl en het DSTS-
onderzoeksproject 'Op zoek naar een nieuw wij in Nederland' deel van 
uitmaken. Ze is een veelgevraagd spreker op (internationale) conferen-
ties en mengt zich regelmatig in het publieke debat over religie en de 
multiculturele samenleving, onder andere via het Theologisch Elftal in 
Trouw.  

Voor meer informatie: http://www.dsts.nl/manuela.html en 
http://tinyurl.com/dsts-oda-mka. 
 

ARJO KLAMER 
Arjo Klamer (1953) is hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn onderzoek gaat over de 
waarden van cultuur, waarbij cultuur zowel verwijst naar de kunsten 
als naar de waarden in een samenleving of organisatie.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-akl. 
 

GAUWAIN VAN KOOTEN NIEKERK 
Gauwain van Kooten Niekerk (1983) studeerde wijsbegeerte in Utrecht 
en religiestudies in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in sociale media 
en film. Hij heeft een eigen bureau dat religieuze instanties met sociale 
media verbindt. Hij geeft lezingen, workshops en helpt religieuze in-
stanties met hun online aanwezigheid.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-gkn. 
 

ALMA LANSER-VAN DER VELDE 
Alma Lanser-van der Velde (1950) is universitair hoofddocent aan de 
faculteit Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij doceert 
godsdienstpedagogiek en – didactiek, geeft supervisie en coacht predi-
kanten, pastores en maatschappelijk dienstverleners. Ze publiceert over 
de ontwikkeling van geloof gedurende een leven.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-ala. 
 

ANDRÉ LASCARIS 
André Lascaris (1939) is dominicaan. Hij promoveerde in Oxford en 
doceerde in Hammanskraal (Zuid-Afrika), Amsterdam en Nijmegen. 
Hij was redactiesecretaris van het weekblad De Bazuin en bekleedde 
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verschillende bestuurlijke functies. Van 1973 tot 1992 was hij betrok-
ken bij een vredesproject voor Noord-Ierland. Sinds de oprichting van 
het DSTS in 1988 is hij DSTS-staflid.  

Voor meer informatie: http://www.dsts.nl/andre.html en 
http://tinyurl.com/dsts-oda-anl. 
 

JOKE VAN SAANE 
Joke van Saane (1968) heeft zich na haar studies psychologie en on-
derwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam via een promotie-
traject gespecialiseerd op het terrein van de godsdienstpsychologie. Zij 
is als universitair docent godsdienstpsychologie verbonden aan de fa-
culteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-jsa. 
 

MARKHA VALENTA 
Markha Valenta (1967) is universitair docent amerikanistiek aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen en doet hier onderzoek naar Ameri-
kaanse politiek en religie. Zij is interdisciplinair wetenschapper op het 
gebied van religie, politiek en globalisering.  

Voor meer informatie: http://tinyurl.com/dsts-oda-mgv.  
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25 jaar DSTS – een woord van dank 
MANUELA KALSKY 

 
 
In de afgelopen 25 jaar heeft het Dominicaans Studiecentrum voor The-
ologie en Samenleving school gemaakt in theologisch Nederland. Na 
een bescheiden begin op de zolder van het Albertinum – het toenmali-
ge klooster van de Nederlandse dominicanen in Nijmegen – is het in-
middels uitgegroeid tot een trendsettend en gerespecteerd theologisch 
onderzoekscentrum. Op een eigenzinnige manier werd en wordt er in 
de huidige samenleving naar het ‘heil van Godswege’ gespeurd, soms 
via nog ongebaande paden en dwars tegen het gevestigde theologische 
en kerkelijke klimaat in, soms in continuïteit ermee en met een kriti-
sche blik op de tijdgeest. De overtuiging dat het heil ons tegemoet 
treedt vanuit het dagelijks leven en het werken in de wereld, zoals zo 
mooi verwoord door Edward Schillebeeckx, was en blijft de koers waar-
op het DSTS zal varen. Ook de in 2012 door het DSTS en De Nieuwe 
Liefde gevestigde leerstoel aan de VU, die de naam draagt van deze gro-
te dominicaanse theoloog, is schatplichtig aan zijn visie.  

Op deze plaats willen wij allen danken die het werk van het Domi-
nicaans Studiecentrum mede hebben gedragen, gevormd en gesteund. 
Allereerst de Nederlandse dominicanen en hun provinciaals – Piet 
Struik, David van Ooijen, Martin Vijverberg en Ben Vocking. Zij heb-
ben het DSTS een warm hart toegedragen en waarborgden ook in fi-
nancieel minder gunstige tijden zijn voortbestaan. Hun taak is nu door 
het Dominicaans Platform Nederland overgenomen, waarvoor onze 
dank. Ook de KNR/PIN willen wij op deze plaats danken voor hun be-
reidwilligheid om een van de medewerkersplaatsen te financieren.  

Maar niet alleen voor de ‘broodnodige’ basis werd gezorgd, ook het 
inhoudelijke werk, de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en het 
uitzetten van de koers van het centrum moesten worden vormgegeven. 
Velen hebben daaraan meegewerkt. Onze dank gaat uit naar allen die 
door de jaren heen bijdragen hebben geleverd aan DSTS-symposia en 
−studiebijeenkomsten, artikelen hebben geschreven voor DSTS-
boeken, en blogs, columns, films en interviews hebben aangeleverd 
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voor de twee websites die het DSTS in de laatste acht jaar heeft voort-
gebracht: Reliflex.nl en Nieuwwij.nl. De lijst met namen uit 25 jaar 
DSTS is te lang om op deze plaats te noemen. Vandaar dat hieronder 
alleen diegenen met naam en toenaam te vinden zijn die als medewer-
kers, onderzoekers, bestuursleden en leden van de raad van advies aan 
het DSTS verbonden waren – pars pro toto: 
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