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Inleiding

Door Paul Cliteur

Het boek dat u leest is een essay, maar ook een mani-
fest. Het is geschreven door David Pinto, een expert 
op het gebied van de interculturele communicatie die 
hiermee ook een politiek programma presenteert. Po-
litiek: omdat het betrekking heeft op de organisatie 
van onze samenleving. Een programma: omdat het 
aangeeft wat gedaan zou moeten worden, actiepunten 
bevat.

De benadering die Pinto tot de zijne heeft gemaakt, 
is die van cultuuranalyse. Hij heeft daarvoor inspiratie 
opgedaan bij de bekende politieke theoreticus Samu-
el Huntington, die bekend is geworden met de frase 
“Clash of Civilizations”. Dat dekt beslist niet geheel 
de benadering van Pinto, maar wel kan worden ge-
zegd dat voor Pinto cultuurverschillen soms diep 
verankerd kunnen zijn. En dat hij van mening is dat 
soms culturele eigenaardigheden hard moeten worden 
tegemoet getreden.

De basis van zijn benadering is dat in de communi-
catie eerst moet worden vastgesteld waar de culturele 
verschillen liggen. We moeten dus eerst proberen el-
kaar te begrijpen. Als we elkaar begrijpen kan worden 
vastgesteld waar de verschillen liggen.

Soms kan verheldering verlichting van het conflict 
brengen. Maar, zoals ook Floris van den Berg en Geer-
ten Waling duidelijk maken in twee voortreffelijke re-
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flecties op de ideeën van Pinto, soms ook niet. Dan 
dient de verheldering alleen maar om vast te stellen 
dat er een diepe culturele kloof bestaat, die onover-
brugbaar is met alleen maar communicatie.

Dat laatste, het trekken van een grens, is naar mijn 
idee kenmerkend voor de benadering van Pinto van 
interculturele communicatie. Andere schrijvers op dit 
terrein kunnen nog wel eens neigen tot een “cultuur-
relativistische” houding inzake interculturele conflic-
ten. “Wij” moeten proberen “hen” te begrijpen en, 
overladen met neokolonialistisch schuldgevoel, moe-
ten “wij” ons vervolgens aan “hen” aanpassen. We zijn 
schuldig, nietwaar?

Maar bij Pinto niet dus.
Pinto maakt een scherp onderscheid tussen moder-

ne en premoderne cultuur. De moderne cultuur noemt 
hij “grofmazig”, de premoderne cultuur “fijnmazig”. 
Hoewel Pinto dit begrip niet gebruikt, zou men de 
premoderne cultuur ook “totalitair” kunnen noemen: 
alles is geregeld. Alles ligt vast. Voor individuele vrij-
heid en keuze is weinig ruimte. De moderne cultuur 
daarentegen is individualistisch. De mens is vrij en 
wordt geacht zijn eigen keuzes te maken in het leven.

“Huntingtoniaans” is bij Pinto dat hij oog heeft 
voor het conflict tussen moderne en premoderne cul-
tuur. Ook dat hij meent dat de moderne cultuur de 
voorkeur verdient. Veel van zijn actiepunten hebben 
ook betrekking op het verdedigen van het moderne 
wereldbeeld tegenover het premoderne wereldbeeld. 
Dat verleent een strijdbaar karakter aan zijn manifest 
en ongetwijfeld zullen diegenen die de moderne cul-
tuur haten hem beschuldigen van “verlichtingsfunda-
mentalisme”.
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Maar ik denk, en bepleit Pinto daarin te ondersteu-
nen, dat de verdediging van de moderne cultuur aan-
dacht verdient. Militantie (of strijdvaardigheid) is in 
dat opzicht dus geen overtuigend verwijt. Het zou als 
een geuzenterm opgepakt moeten worden. Je moet er 
“lef ” voor hebben.

Daarmee zijn we aangekomen bij de naam van de 
partij van Pinto: LEF, verwijzend naar de idealen van 
de grote modernistische revolutie in de achttiende 
eeuw: de Franse revolutie die zich liet inspireren door 
“Liberté”, “Egalité” en “Fraternité”.

De moderniteit is in die zin een “unvollendete” dat 
de waarden van de moderniteit op allerlei punten onder 
druk staan. Op twee manieren in het bijzonder. Aller-
eerst van de zijde van diegenen die erop uit zijn die waar-
den te vernietigen. De doodscultus van de hedendaagse 
jihadisten is daarvan de meest markante expressie. Maar 
ook – als tweede – van de zijde van de postmoderne 
verweekte intelligentsia die niet meer de ambitie heeft 
de cultuur van de moderniteit te verdedigen.

Tenslotte een enkel woord over hoe we de moder-
niteit zouden kunnen verdedigen. Welke strategieën 
zijn daarbij het meest kansrijk? Dat kan alleen maar 
geschieden wanneer men bereid is de verschillen te 
benoemen. Het betekent ook een – hopelijk zo veel 
mogelijk vreedzaam uitgevochten – conflict. Het be-
tekent bijvoorbeeld dat wanneer een buitenlandse dic-
tator als Erdogan probeert zijn premoderne conceptie 
van “belediging” aan ons op te dringen (en zelfs eist 
dat Duitse critici van zijn persoon en beleid in Duits-
land worden veroordeeld) hij zou moeten worden 
weggelachen door westerse politici (wat steeds minder 
gebeurt, helaas).
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Men moet dus een culturele confrontatie niet uit 
de weg gaan. Wie dat wel doet, draagt bij aan de ero-
sie van de cultuur van de moderniteit. Wie dat doet 
laat de fijnmazige cultuur de grofmazige cultuur over-
woekeren, als een soort onkruid dat juist gewied zou 
moeten worden.

Voor verhitte tegenstanders van de cultuur van de 
moderniteit is nu een kritische grens overschreden. 
Onkruid? Wordt hier niet gesproken over mensen als-
of het om onkruid gaat?

Nee, lees nog even terug. Het gaat over cultuur. 
Sommige culturele opvattingen zijn beter dan andere 
culturele opvattingen. En goede culturele opvattingen 
verdienen het om te worden verdedigd. Zo niet, dan 
verdwijnen goede culturele opvattingen om plaats te 
maken voor minder goede culturele opvattingen.

Kan dat verdedigen ook zonder in te gaan op de 
religieuze wortels van het hedendaags cultuurprotest 
tegen de cultuur van de moderniteit? Velen denken 
dat zoiets kan. Dat zoiets een “strategisch voordeel” 
heeft. Je moet “ze” mee zien te krijgen. Dan ga je sa-
lafisten inschakelen bij de ordehandhaving op oude-
jaarsavond, zoals een vermoeide burgemeester Van 
Aartsen van Den Haag heeft gedaan. De eigentijdse 
variant van theedrinken.

Beter is het de religieuze wortels wel bij het gesprek 
te betrekken en dan komen we op het heikele punt 
dat de wortels van jodendom, christendom en islam 
zich bevinden in een premoderne cultuur. Het idee 
dat een heilig boek je de waarden en normen kan dic-
teren volgens welke je nu kunt leven, is premodern. 
Het idee dat een sacrosancte uitlegger je kan vertellen 
hoe je dat heilige boek moet lezen, is ook een pre-
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modern idee. Die premoderne elementen verdwijnen 
niet door erop te wijzen dat jodendom en christen-
dom zich daarvan hebben bevrijd. Nodig is ook een 
analyse van de religieuze grondslagen van de mono-
theïstische cultuur. Het idee van een heilig boek dat 
moraal dicteert is niet exclusief voor de islam, maar 
vindt men ook in jodendom en christendom. Maar, 
inderdaad, het is daar aangelengd met water. “Chris-
tianity and water”, zei C.S. Lewis van het christen-
dom waarmee hij in zijn tijd werd geconfronteerd. 
Maar hoewel hij gelijk had in zijn typering van het 
hedendaagse christendom, zou men daar niet zo’n ne-
gatieve beoordeling van moeten geven. Dat ‘water’ is 
het levensbloed van de moderniteit. Dat ‘water’ is de 
grofmazigheid van de moderne cultuur. Dat ‘water’ 
is secularisme, democratie, rechtstaat, mensenrechten 
en, ja, ook a-theïsme.

Dat laatste betekent een zich-kritisch-tegen-
over-de-schriftuurlijke-grondslagen-van-het-theïs-
me-opstellende modernistische houding. En voor dat 
standpunt is LEF nodig. Laten we hopen dat het veel 
navolging zal krijgen. Ook daar is trouwens LEF voor 
nodig.
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Lees Wijzer

Na de inleiding van Paul Cliteur dragen onderstaand 
drie reflecties uitstekend bij als weg- en leeswijzer. 

Reflecties van diverse experts over dit boek

1. Frits Bolkestein, onder meer voormalig VVD-leider 
en Eurocommissaris

David Pinto en de integratie 
David Pinto is een Marokkaanse Jood die via Israël 
in Nederland is terechtgekomen. In juni 1988 heeft 
hij voor het eerst nationale bekendheid gekregen door 
te spreken over het “doodknuffelen” van allochtonen. 
Hij is directeur van het Intercultureel Instituut en 
heeft begin 2016 de beweging LEF opgericht. In het 
Hebreeuws betekent Lef hart. Het begrip slaat ook op 
het “Liberté, Egalité, Fraternité” van de Franse Re-
volutie. De crux van het probleem, schrijft hij, is de 
botsing tussen premoderne en moderne waarden. Hij 
geeft 36 voorbeelden van botsende waarden. Die vor-
men misschien wel het meest interessante deel van het 
boek. Politieke correctheid is wat Pinto het krachtigst 
wil bestrijden. Hij kort het af tot  “policor”. Bij het 
multiculturele ideaal staat de groep centraal, bij het 
liberale ideaal het individu. Ideologie vertroebelt de 
waarneming. Een individuele moslim kan zich aan-
passen aan moderne waarden, de islam als religie niet. 
Alleen de moslims zelf kunnen de islam modernise-
ren. 
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Wat betreft de integratie van moslims is Pinto ne-
gatief. Wel moeten en kunnen moslims zich aanpas-
sen. Of hij gelijk heeft met dat oordeel, is overigens 
de vraag. Tot slot bespreekt Pinto vijf gevallen van 
botsende waarden die alle belangwekkend zijn. Zijn 
boek is een waardevolle aanvulling op de lectuur die 
meestal ten dienste staat van hen die op het probleem-
gebied werkzaam zijn. 

2. Geerten Waling

Geerten Waling is historicus en is verbonden als 
postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden. 
Hij is onder meer co-auteur van het boek ‘De ge-
boortepapieren van Nederland’ (2014). In 2016 
promoveerde hij in Leiden op het boek ‘1848 - 
Clubkoorts en revolutie. Democratische experi-
menten in Parijs en Berlijn’.

Toen rond 1990 de Sovjet-Unie uiteenviel, ontstond 
een groot aantal nieuwe democratieën in Oost-Euro-
pa. Deze voormalige Sovjetrepublieken moesten in 
korte tijd een enorme transitie doormaken van een 
totalitair, communistisch systeem naar een open, de-
mocratische rechtsstaat. Dat ging niet zonder slag of 
stoot – en zeker niet alleen door simpelweg in te zetten 
op een formele democratie (Grondwet, kiesrecht, par-
lement, enzovoorts). Deze enorme uitdaging zette de 
Tsjechisch-Brits-Joodse denker Ernest Gellner (1925-
1995) ertoe om een belangwekkend boek te schrijven: 
Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals (1994). 
Daarin beargumenteert Gellner dat de wortels van een 
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vrije samenleving niet liggen in een democratie, maar 
dat het andersom werkt: een democratie kan pas goed 
functioneren als er een vrije samenleving bestaat. Dit is 
een belangrijke les voor alle argelozen die na Voormalig 
Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Oekraïne, enzo-
voorts, nog steeds dogma’s hanteren als regime change 
en top-down opgelegde democratieën om oorlogen en 
mensenrechtenschendingen tegen te gaan. Met zijn na-
druk op een vrije samenleving kiest Gellner voor een 
sociaal-culturele benadering die sterk doet denken aan 
de analyses van David Pinto in dit boek.

Een vrije samenleving kan volgens Gellner slechts 
ontstaan door een moderne, westerse civil society – 
wat ik in het Nederlands het ‘maatschappelijk mid-
denveld’ zou willen noemen. Het maatschappelijk 
middenveld staat los van de domeinen van de staat, 
de markt en de familie. Het is het resultaat van een 
typisch westerse ontwikkeling in de afgelopen drie 
eeuwen, die heeft geleid tot de specifieke vorm van 
de Europese, Amerikaanse en andere ‘verwesterlijkte’ 
samenlevingen van vandaag: de grofmazige (of G-)
structuren, in de termen van David Pinto. Voorlopers 
in deze ontwikkeling waren de Atlantische machten 
(het Verenigd Koninkrijk, de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en vanaf 1776 ook de Verenigde Staten 
van Amerika). Daar werden in de achttiende eeuw de 
traditionele familie-, gilde- en kerkverbanden aange-
vuld en vervangen door zelfgekozen verbanden van 
burgers, zoals lees- en debatclubs en politieke vereni-
gingen. In lijn met de Verlichting opereerde de burger 
daar als individu, waarbij hij (sóms ook: zij) zichzelf 
onderwees en oefende in burgerschap en in wat we-
tenschappers ‘sociabiliteit’ noemen. 
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Deze achttiende-eeuwse burger was niets minder 
dan de pionier van de moderne samenleving. Ernest 
Gellner beschrijft hem in Conditions of Liberty als een 
nieuw menstype: de ‘modulaire mens’. De burger 
was modulair, omdat hij zich vrijuit kon aansluiten 
bij (en weer afscheiden van) allerlei sociale verbanden 
die niet, zoals in kerken, gildes of families, ten dienste 
stonden van het collectief. Zij dienden geheel en al 
de ontplooiing van het individu – of zij maakten zich 
sterk voor de publieke zaak zonder de individualiteit 
van hun leden aan te tasten. Deze ontwikkeling leidde 
tot het maatschappelijk middenveld dat kenmerkend, 
nee, cruciaal is in moderne democratieën. Het waar-
borgt de individuele rechten van burgers, voorkomt 
de meest fundamentele sociale uitsluiting en is de ba-
sis voor een open publiek (en politiek) debat. Het is 
het level playing field waar burgers elkaar en de over-
heid kunnen ontmoeten, bevragen en bekritiseren, 
zonder dat zij hoeven te vrezen voor ballingschap of 
de brandstapel.

Kortom, het maatschappelijk middenveld is de sleu-
tel voor het begrijpen van de grofmazige structuren 
die de meeste Nederlanders vandaag de dag vanzelf-
sprekend vinden. David Pinto heeft uitgebreid aange-
toond hoe die structuren onvermijdelijk botsen met 
fijnmazige culturen, met name de islamitische. Gellner 
maakt in zijn boek een treffende vergelijking tussen de 
‘Oemma van de islam’ (de wereldwijde gemeenschap 
van moslims) en wat hij de ‘Oemma van het marxisme’ 
noemt, waarvan de Sovjet-Unie het kerngebied was. 
Beide Oemma’s hebben geen onafhankelijk maatschap-
pelijk middenveld of een vrij publiek debat, in tegen-
stelling tot de liberale westerse samenlevingen met hun 
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respect voor de individualiteit van hun burgers. Echter, 
na lezing van dit boek van David Pinto zouden we de 
zorgwekkende conclusie kunnen trekken dat er zich 
juist in die liberale westerse samenlevingen een nieuwe 
‘Oemma’ heeft genesteld: de ‘Oemma van de politieke 
correctheid’. Deze Oemma heeft leden op alle scholen 
en universiteiten, bij alle traditionele nieuwsmedia en 
omroepen, in de politiek, de kunsten en het openbaar 
bestuur. Kenmerkend voor deze geloofsgemeenschap is 
een moreel superioriteitsgevoel, waarmee andersden-
kenden doorgaans worden uitgesloten. Dat gebeurt 
via morele chantage (zoals het gratuite aanwrijven van 
‘fascisme’ en ‘racisme’ aan tegenstanders in het publie-
ke debat) en via ideologische selectie (het aannemen, 
publiceren of anderszins bevoordelen van geloofsgeno-
ten). 

Juist als het gaat om de interculturele conflicten van 
vandaag de dag, doet deze ‘Oemma van de politie-
ke correctheid’ zich gelden. De nieuwste vondst van 
toegewijde Oemma-leden zoals Rob Wijnberg (de-
correspondent.nl), is dat het ‘benoemen’ van feiten 
het ‘nieuwe wegkijken’ is, oftewel de nieuwe politieke 
correctheid. En daarmee is andermaal een uitweg ge-
vonden om het maar niet over de problemen zelf te 
hoeven hebben. Veel verfrissender is dan toch de aan-
pak van David Pinto, die een ‘radicale benoemer’ mag 
heten en die niet schuwt om het hete hangijzer van 
de cultuur en van culturele verschillen – zaken die ta-
boe zijn in de Oemma – op te rapen en zelfbewust en 
met open vizier te onderzoeken. Uit angst om door de 
Oemma geëxcommuniceerd te worden houden velen 
wijselijk hun mond. David Pinto niet, en dat maakt 
dit boek spannend en oprecht.
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3. Floris van den Berg

Floris van den Berg is filosoof en auteur van o.a. 
‘Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme’ 
(2015).

Van multiculturalisme naar liberaal pluralisme
Over waarom het belangrijk is dat mensen van hun 
premoderne wereldbeeld afkomen

Culturen kunnen niet gelijkwaardig zijn, juist om-
dat mensen dat wel zijn. Culturen waarin mensen 
geknecht, vertrapt, vernederd en gediscrimineerd 
worden, zijn niet gelijkwaardig aan culturen waar-
in de mens zich een ruimte van individuele keuze-
vrijheid heeft veroverd.1 Paul Cliteur

Het is belangrijk de vraag te blijven stellen naar wat een 
ideale samenleving is, omdat de kans dat we er per toe-
val zullen aanbelanden gering is. We zullen er zelf aan 
moeten werken. Het Nederlandse democratisch bestel 
met het meerpartijenstelsel biedt de mogelijkheid om 
verschillende politiek filosofische perspectieven gestal-
te te geven. De diversiteit is daardoor veel groter dan 
in een binair politiek systeem als in de Verenigde Sta-
ten. De diversiteit aan politieke partijen is groter dan 
de politieke partijen die in de Tweede Kamer en/of in 
Gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Partijen als de 
Piratenpartij en de Partij voor de Rede hebben (nog) 
geen zetels, maar doen wel mee aan het publieke debat 
over de richting en inrichting van de maatschappij. 

1 Paul Cliteur, Moderne Papoea’s. Dilemma’s van een multicultu-
rele samenleving, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2002, p. 190.
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In De piramide van Pinto biedt communicatiedes-
kundige David Pinto een origineel perspectief op een 
prangend probleem in de hedendaagse samenleving, 
namelijk de botsing tussen de waarden van mensen 
met een niet-westerse cultuur (immigranten of alloch-
tonen) met de dominante westerse cultuur. Pinto’s 
manifest, dat tevens een beginselprogramma is voor 
de onlangs opgerichte politieke partij LEF (Liberté, 
Egalité, Fraternité), is geschreven vanuit een verzet te-
gen een groot deel van het politieke bestel dat ofwel 
wegkijkt bij de structurele problemen, ofwel zichzelf 
de schuld geeft, ofwel met oplossingen komt die ave-
rechts werken. Zoals een manifest betaamt spatten de 
krachttermen in het boek eraf. Pinto spreekt over de 
’policor-dictatuur’. Policor staat voor politiek correct, 
en dictatuur is een zware overdrijving van een domi-
nante politieke strategie en cultureel perspectief in een 
democratische samenleving. Het manifest van Pinto 
biedt een alternatief voor de strategie van Geert Wil-
ders in de PVV, die de problemen met multicultura-
lisme wel aankaart, maar die volgens Pinto niet met 
goede en structurele oplossingen komt. 

De analyse van Pinto op het probleem om vreed-
zaam samen te leven sluit aan bij de theorie van 
Samuel Huntington in zijn boek The Clash of Civi-
lizations and the Remaking of World Order (1996). 
Pinto versimpelt én nuanceert het model van Hun-
tington. Pinto ziet namelijk niet alleen een botsing 
tussen beschavingen, maar ook een botsing binnen 
één samenleving. Pinto ziet als belangrijkste bot-
sing die tussen wat hij noemt premodern en mo-
dern. Modern staat voor de liberaal democratische 
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waarden als vrijheid van het individu, rationaliteit 
en mensenrechten; premoderne waarden staan voor 
tradities, hiërarchie, het stellen van de belangen van 
de groep boven het individu, taboes en zijn dikwijls 
immuun voor rationele argumentatie. Nu is het zo 
dat de dominante Nederlandse cultuur modern is 
en dat veel allochtonen en immigranten een pre-
modern wereldbeeld aanhangen. Er zijn echter ook 
autochtone Nederlanders, zoals orthodoxe christe-
nen die premodern zijn; en er zijn ook allochto-
nen en immigranten die modernistisch zijn – zo 
komen er veel migranten uit Duitsland, maar die 
lijken zoveel op Nederlanders dat die onzichtbaar 
blijven. Pinto verduidelijkt het onderscheid pre-
modern-modern door 36 concrete voorbeelden van 
botsende waarden uiteen te zetten. In dit gedeelte 
van het boek komt Pinto’s boodschap het duide-
lijkst naar voren. 

Het is niet zo dat niet-westerse immigranten, of 
een meerderheid daarvan, automatisch zodanig assi-
mileert en integreert dat zij het modernistische we-
reldbeeld overnemen. Integendeel, ondanks al het 
gevoerde beleid – of wellicht zelfs mede door dat 
beleid waarbij behoud van eigen cultuur werd aan-
gemoedigd, zoals door taalonderwijs in eigen taal 
– zijn er mensen in Nederland een premodern we-
reldbeeld. Mensen met een premodern wereldbeeld 
hebben grote moeite met het accepteren van indi-
viduele vrijheid en de gelijkwaardigheid tussen man 
en vrouw. De acceptatie van vrouwenemancipatie, 
homoseksualiteit en andersgelovigen is beperkt. Dit 
uit zich in sociaal onwenselijk gedrag, zoals het lastig 
vallen van vrouwen en homoseksuelen en het niet 
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respecteren van de vrijheden van de vrouwen binnen 
de eigen groep. Ook mensen die al hun onderwijs in 
Nederland hebben genoten hebben lang niet altijd 
moderne waarden. 

De open samenleving waarin de vrijheid van het 
individu centraal staat is het product van een modern 
wereldbeeld2. In hoeverre is er in een moderne open 
samenleving plaats voor mensen die het fundamenteel 
oneens zijn met de normen en waarden waarop die 
samenleving is gebaseerd? In een liberale democratie 
is er ruimte voor verschillen en ook ruimte voor fun-
damentele verschillen. De SGP is een voorbeeld van 
een partij met premoderne waarden, maar SGP’ers 
veroorzaken doorgaans geen overlast in de samenle-
ving – al is homoseksualiteit in eigen kring beperkt en 
de mate van vrouwenemancipatie gering. De mensen 
met een premodern islamitisch wereld zijn degenen 
die een ernstige bedreiging vormen voor de kernwaar-
den van de liberale samenleving. Niet alleen doordat 
zij die kernwaarden niet accepteren, maar ook omdat 
er moslims zijn die bereid zijn geweld toe te passen. 
De politicus Geert Wilders heeft al meer dan 10 jaar 
permanente beveiliging vanwege de doodsdreigingen 
aan zijn adres van de kant van moslims. Desalniet-
temin zijn er volslagen idiote politiek correcte lieden 
die menen dat het Wilders eigen schuld is: als hij niet 
zoveel kritiek zou uiten op de islam, zou alles pais en 
vree zijn. 

2 Filosoof Paul Kurtz heeft uitgewerkt wat een rationeel (mo-
dern) wereldbeeld inhoudt. Kurtz noemt dat wereldbeeld 
seculier humanisme. Zie Paul Kurtz, What is Secular Huma-
nism? (2007), En Living without Religion (1994).
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Pinto schetst de Nederlandse moderne cultuur:

Het moderne en beschaafde Nederland eist: gelij-
ke bejegening en behandeling van man en vrouw, 
respect voor homoseksuelen, positief omgaan met 
kritiek, ook in teamverband, vertrouwen schenken, 
ook aan mensen van de ‘out-groep’, niet discrimi-
neren, ook Joden niet, vrijheid van meningsuiting, 
ook over religie, scheiding van kerk en staat volledig 
accepteren, emotiebeheersing, accepteren dat empa-
thie geen teken van zwakte is maar juist van kracht, 
antiautoritair gedrag accepteren en toepassen, leren 
accepteren dat humor en typisch Nederlands ‘geinen 
en jennen’ geen racisme is.’ (p. 78)

Een cruciale vraag die Pinto stelt is: ‘Hoe lang kun je 
intolerantie tolereren?’ (p. 48) Vanuit een liberaal per-
spectief is het antwoord duidelijk: intolerantie moet 
nooit getolereerd worden. Volgens het niet-schaden 
principe van John Stuart Mill is de essentie van een 
liberale samenleving dat de vrijheid van de een niet 
ten koste mag gaan van de vrijheid van de ander. Of-
tewel: alles mag, zolang je anderen maar geen schade 
berokkent. Het Milliaanse principe staat toe dat men-
sen er illiberale en intolerante ideeën op na houden, 
maar zolang zij anderen niet schaden, bijvoorbeeld 
door hen in hun vrijheid te beperken, is dat in een 
open samenleving juridisch geoorloofd. De vraag is of 
het wenselijk is. Het is theoretisch denkbaar om een 
open samenleving te hebben die bestaat uit een meer-
derheid van mensen die de principes van de liberale 
samenleving niet aanhangen. Die open samenleving 
wordt hier echter door verzwakt.
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Premoderne waarden in het model van Pinto bot-
sen met het liberale principe van Mill, want mensen 
met premoderne waarden zijn sterk paternalistisch en 
willen hun normen en waarden aan anderen opleg-
gen, wat leidt tot discriminatie jegens vrouwen, ho-
moseksuelen en ook kinderen hebben het vaak zwaar 
te verduren. 

De rol van de overheid in een open samenleving 
zou tweeledig moeten zijn. Ten eerste het garanderen 
van negatieve vrijheid van individuen. Die negatieve 
vrijheid komt deels overeen met het Milliaanse libera-
le principe. De overheid moet individuen beschermen 
tegen geweld, onvrijwillige lichamelijke mutilatie, 
moord en diefstal van eigendommen. Het is belangrijk 
dat de overheid opkomt voor individuen en niet voor 
groepen. Dit is een essentieel verschil tussen het mul-
ticulturele ideaal waar de groep centraal staat versus 
het liberale ideaal waarbij het individu centraal staat. 
Het gevaar van het multiculturele model is dat de in-
tolerantie binnen de eigen groep buiten spel blijft. De 
politiek filosoof Susan Moller Okin heeft hier al op 
gewezen in haar essay met de retorische vraag ‘Is mul-
ticulturalism bad for women?’

De tweede rol van de overheid in een open samen-
leving zou moeten zijn om de positieve vrijheid van 
individuen te faciliteren en te stimuleren. Vrijheid is 
een leeg concept als er geen reële mogelijkheden zijn 
van individuen om vrij te kunnen zijn. De capabilities 
approach ontwikkeld door Amartya Sen en Martha 
Nussbaum is hier een uitwerking van. De capabili-
ties approach is een uitwerking van de humanistische 
psychologie van Abraham Maslow waarin mensen 
verschillende behoeftes hebben van basale noden als 
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voeding, onderdak, medische zorg tot onderwijs en 
ruimte voor vrije ontplooiing. De capabilities approach 
is gevoelig voor individuele verschillen: niet iedereen 
heeft dezelfde soorten ondersteuning of faciliteiten 
nodig. Niet iedereen heeft een rolstoel of een stoellift 
in huis nodig. Maar wanneer je gehandicapt bent en 
je hebt geen rolstoel terwijl je die wel nodig hebt, dan 
heb je niks aan je positieve vrijheid.  

In een open samenleving wordt enerzijds gestreefd 
naar vrijheid van individuen waarbij er sterk wordt 
gelet op slachtoffers van intolerantie, onderdrukking 
en geweld. Anderzijds dient de open samenleving haar 
eigen voortbestaan te beschermen, zoals door het stre-
ven naar democratisch burgerschap en een weerbare 
democratie die intolerantie niet tolereert.

Pinto betoogt dat het (multiculturele) beleid van 
de afgelopen decennia heeft gefaald. Het percentage 
allochtonen bij een waaier aan maatschappelijke pro-
blemen is schrikbarend hoog. Een van die problemen 
is dat er islamitisch geïnspireerde bereidheid tot ge-
weld aanwezig is bij een niet onaanzienlijke groep. 

Toch vind ik het te makkelijk om de multicultu-
rele beleidsmakers de slechte gevolgen van het beleid 
aan te rekenen. Zij (de ‘policors’) zijn door de bank 
genomen welwillende mensen die zelf liberaal demo-
cratische burgers zijn. De ‘policors’ doen denken aan 
de sociaalwerker Sjakie uit de Flodder-films van Dick 
Maas. Flodder is een satire op de Nederlandse wel-
vaartsstaat en politieke correctheid. In de film gaat het 
om een asociaal autochtoon gezin die door de linkse 
sociaalwerker en het bijbehorende systeem eindeloos 
wordt gepamperd. De familie krijgt allerlei soorten 
steun, maar hun fundamentele asociale gedrag wordt 
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niet geadresseerd. Dat is precies wat er ook gebeurt 
met het behandelen en helpen van allochtonen en 
migranten: de probleemgevallen worden niet of nau-
welijks aangesproken op hun – en het moet gezegd 
kunnen worden – asociale gedrag. Sjakie zegt in de 
film: ‘Het zijn goedwillende mensen die nooit een 
kans hebben gekregen in onze welvaartsmaatschap-
pij.’ Ondanks dat de films en televisieserie een succes 
waren en veel mensen derhalve bekend zijn met het 
satirisch aangekaarte probleem, is er nog decennia-
lang op eenzelfde vrijblijvende en welwillende wijze 
omgegaan met vergoelijken en faciliteren van asociaal 
gedrag, zoals zich dat disproportioneel onder een deel 
niet-westerse allochtonen voordoet. Socialisten en so-
ciaal democraten – van wie velen de multiculturele 
ideologie omhelzen - zouden moeten opkomen voor 
de zwakkeren als individuen, niet als groep. In hun 
welwillendheid hebben ze hun kritische rede verloren, 
zoals Sjakie. 

Een cultuur geeft uiting aan een onderliggend 
mens- en wereldbeeld. Pinto geeft de volgende defi-
nitie van cultuur: 

Cultuur is een evoluerend systeem van waarden, 
normen en leefregels. In een groep van mensen die 
zich lid voelen van hun groep wordt cultuur van 
generatie op generatie doorgegeven en zo geïnterna-
liseerd. Voor de mensen in een groep is hun cultuur 
vaak onbewust richtinggevend voor hun gedrag en 
hun kijk op de wereld. (p. 178)

Ik ben van mening dat het van fundamenteel belang 
is dat mensen reflecteren over hun eigen wereldbeeld. 
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Dat ze ten eerste weten wat hun wereldbeeld inhoudt. 
Ten tweede waarom ze dat wereldbeeld eigenlijk aan-
hangen (in de meerderheid van de gevallen is dat om-
dat de ouders dat wereldbeeld aanhangen), ten derde 
om te reflecteren over of dat wereldbeeld klopt en of 
de normen en waarden daarin moreel te rechtvaardi-
gen zijn, ten vierde om zich te verdiepen in andere we-
reldbeelden. Onderwijs zou veel aandacht moeten ge-
ven aan het reflecteren over het mens- en wereldbeeld. 

In een interview merkt journalist Margalith 
Kleijwegt3 op over onderwijs: ‘Het wereldbeeld van 
leerlingen kun je moeilijk veranderen.’ Dat lijkt mij 
een politiek correct standpunt. De essentie van het on-
derwijs is om kinderen een wereldbeeld bij te brengen, 
namelijk het wetenschappelijke, en ook democratisch 
burgerschap. Als het onderwijs versmalt wordt naar 
alleen vaardigheden en kennis zonder dat het leidt tot 
het aanleren en eigen maken van het wetenschappelij-
ke wereldbeeld dan is dat een falen van het onderwijs. 
Het bijbrengen van een wereldbeeld dient niet af te 
hangen van het contingente wereldbeeld dat kinde-
ren van hun sociale achtergrond meekrijgen. In een 
open samenleving moeten alle kinderen reële vrijheid 
hebben en ook de vrijheid om te kunnen kiezen. Een 
voorwaarde om te kunnen kiezen op basis van ratio-
nele afwegingen is eerlijke informatie. En de waarheid 
is dat religieuze wereldbeelden berusten op een fabel. 
Dat is niet politiek correct om te zeggen en zeker niet 
dat dat op school onderwezen dient te worden, maar 
als dat niet gezegd mag worden – wat het geval is – 
dan faalt het onderwijs. Kleijwegt betoogt: ‘Het gaat 

3 Joris Zwelsloot, ‘Goed als leraar blijven doorvragen’, inter-
view met Margalith Kleijwegt, de Volkskrant, 26 maart 2015.
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erom dat leerlingen kritisch nadenken.’ Maar als men-
sen kritisch nadenken dan zullen ze noodzakelijk uit-
komen bij het wetenschappelijke wereldbeeld en bij 
de verwerping van niet-wetenschappelijke, religieuze 
wereldbeelden! Praten over kritisch nadenken terwijl 
mensen een niet-wetenschappelijk wereldbeeld aan-
hangen is een wassen neus. Om de terminologie van 
Pinto te gebruiken, onderwijs dient om kinderen een 
modern wereldbeeld bij te brengen, ook wanneer hun 
ouders een premodern wereldbeeld hebben. Wanneer 
dat zou gebeuren dan is er kans dat er een botsing ont-
staat tussen de kinderen en de ouders, bijvoorbeeld 
omdat de kinderen besluiten van moslim atheïst te 
worden, terwijl daar binnen de religieuze groep een 
groot taboe op ligt. Of om een relatie te hebben met 
iemand van buiten de eigen groep. Of om er openlijk 
voor uit te komen homoseksueel te zijn. Of om er als 
vrouw voor te kiezen om geen hoofddoek te dragen en 
een eigen leven te leiden zonder sociale controle door 
mannelijke familieleden. De overheid dient duidelijk 
te zijn dat in het geval van conflict dat zij achter het 
individuele slachtoffer staan. Daarom is het bijvoor-
beeld belangrijk dat er blijf van mijn lijfhuizen zijn. 

De analyse en het pleidooi van Pinto maken duide-
lijk – voor zover dat nog duidelijkheid behoefde – dat 
er een noodzaak is voor een cultuuromslag die cul-
tuurverschillen (tussen premodern en modern) durft 
te adresseren om slachtoffers te voorkomen en om de 
open samenleving te beschermen. Pinto staat aan de 
kant van de moderne waarden,4 maar het is niet dui-

4 Behalve in zijn weigering niet-therapeutische jongensbesnij-
denis te veroordelen en te verbieden. In dat opzicht staat hij, 
als seculiere jood, nog diep in het premoderne wereldbeeld. 


