
Inleiding

Lange tijd was het not done om in het openbaar, buiten je ge-
loofsgemeenschap, te spreken over religie in het algemeen en
jouw geloof in het bijzonder. Even afgezien van de heilsoldaat
met zijn Strijdkreet of de Jehova’s getuige zo nu en dan aan de
deur, die sinds jaar en dag tot het decor van de Nederlandse
samenleving behoren. Religie, daar ‘praatte je niet over’. Die
tijd lijkt voorbij, religie ‘mag weer’ en is steeds vaker een thema
in het publieke debat, wellicht onder invloed van de multicul-
turele samenleving. Tegelijkertijd is men er huiverig voor, en
is er een tegenbeweging die religie naar ‘achter de voordeur’
wil terugverwijzen, wellicht uit angst voor fundamentalisme
en religieus gemotiveerd geweld.

Met dit boekje willen we materiaal aanreiken aan de hand
waarvan u kunt nadenken over de plaats die religie en geloven
kunnen innemen in het publieke domein en de rol die ze er kun-
nen spelen, zowel in het algemeen, als ook voor en door u per-
soonlijk. Vervolgens nodigen we u uit om daarover in gesprek
te gaan met anderen – daardoor ondersteund door de woorden
van verschillende van de geïnterviewden: ga het gesprek aan,
stel je open voor wat anderen je te vertellen hebben over hun
inspiratie en motivatie, vertrouw erop dat zij dat ook van jou
willen horen.

Kader voor het boekje

Religie en geloven is een van de bronnen die mensen gaande
houdt, hen inspireert en motiveert (om maar niet over de zin van
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het leven te spreken). Doordat het hun een ethiek biedt en waar-
den geeft waarop zij hun handelen baseren. Andere bronnen zijn
bijvoorbeeld levensbeschouwing, filosofie, ideologie, literatuur
en kunst. In het geval van religie en geloven putten mensen die
voeding uit hun religieuze praktijken en rituelen. Uit de andere
genoemde bronnen kunnen ze bijvoorbeeld op school of univer-
siteit, in musea, in bibliotheken en in theaters putten.

Die inspiratie kan je persoonlijk voeden, maar je ook helpen
in de verschillende relaties waarin je staat: in het gezin en de fa-
milie waarin je thuis bent, op je werk en in de wijdere kring van
de samenleving. Nog meer gefocust: zij kan ook aan de basis
van je werk liggen, werk dat erin bestaat bij te dragen aan de
samenleving.

Over de vertaalslag die altijd nodig is om waarden om te zet-
ten in handelen kun je met anderen spreken. Anderen kunnen
je er vragen over stellen, je kunt zelf de behoefte hebben erover
met anderen uit te wisselen. De dialoog kan gaan over de inspi-
ratie zelf, maar ook over de manier waarop zij je inspireert bij
de vormgeving van de samenleving – dan wordt het vaak een
debat, in de Tweede Kamer, in kranten, op internet, aan univer-
siteiten, bij lezingen in debat- en bezinningscentra, in kranten en
opiniebladen, kortom, in het publieke domein, en plein public!

Invulling van het boekje

Religie en geloven hebben dus een plaats in het publieke do-
mein. In hoofdstuk 1 schetsen we dat domein (en de principes
waardoor het ‘beregeld’ wordt). In hoofdstuk 2 hoe ze er zicht-
baar (hoorbaar, merkbaar) zijn. Dan komen in hoofdstuk 3, 4
en 5 concrete kwesties aan de orde waarover recent debat ge-
voerd werd: de weigerambtenaar, de homolera(a)r(es) op een
bijzondere school en de medisch-ethische dilemma’s rond de
grenzen van het leven.

De laatste drie hoofdstukken zijn beschouwender en in ze-
kere zin ook persoonlijker. Hoofdstuk 6 gaat over de manier
waarop levensovertuiging mensen inspireert, zowel persoon-
lijk, als in hun werk. De geïnterviewden gaan ook in op de 
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vertaalslag die zij maken van waarden naar handelen. In
hoofdstuk 7 benadrukken zij allemaal het belang dat een on-
bevooroordeelde dialoog heeft voor onze plurale samenle-
ving. In het laatste hoofdstuk zullen de geïnterviewden de
trefwoorden die we kozen voor de religieuze en de niet-reli-
gieuze houding in het publieke domein – overgave en auto-
nomie – op een interessante manier nuanceren: religieus leven
betekent niet dat je niet meer zelf nadenkt, en niet-religieus
leven betekent evenmin dat je alles zelf bepaalt. 

Interviews

De redactie wilde het thema van dit boekje vanuit verschillende
invalshoeken belichten en heeft daarom mannen en vrouwen
met verschillende levensovertuigingen uitgenodigd voor een
gesprek op basis van een verzameling vragen. Het gekozen
achttal vertegenwoordigt christendom, jodendom en islam, en
humanisme en atheïsme. Verder zijn ze gekozen om hun positie
in het publieke domein of hun visie op plaats en rol van religie
en levensovertuiging in dat publieke domein – of om beide re-
denen. Tot slot hebben we ernaar gestreefd recht te doen aan
het spectrum van behoudend naar vooruitstrevend, van ortho-
dox naar vrijzinnig.

Tussen de hoofdstukken van dit boekje vindt u portretten van
de geïnterviewden, in woord en beeld. We geven van hen geen
complete biografieën, en ook geen uitgebreide bibliografieën,
maar beperken ons tot die elementen in hun leven en werk die
voor ons reden waren hen voor een interview uit te nodigen. De
auteur en de redactie bedanken de geïnterviewden hartelijk voor
hun welwillende medewerking en inspirerende bijdrage!

Goede gesprekken gewenst!

Met deze verzameling hoofdstukken hopen wij u inspirerend
materiaal te bieden voor een gesprek over de rol van religie
en geloven in het publieke domein, over levensbeschouwing
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in de politiek en over de rol van levensbeschouwing in uw
eigen leven – wat inspireert u? blijft dat beperkt tot uw privé-
leven of heeft het ook maatschappelijke en politieke conse-
quenties? Gespreksvragen aan het slot van elk hoofdstuk
zullen u verder uitdagen hier meer in detail op te antwoor-
den.
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