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SAMENVATTING 

Seculier Burgerschap? De relatie tussen religie en burgerschap in de 
hedendaagse Nederlandse samenleving 

Inleiding 
De rol en positie van religie in de Nederlandse samenleving is in de afgelopen 
decennia sterk veranderd. Waar de Nederlandse geschiedenis vaak wordt 
voorgesteld als één die gekenmerkt wordt door godsdienstvrijheid en tolerantie, 
lijkt religie, en dan met name uitingen van orthodoxe religiositeit, in recente 
jaren meer onder druk te staan. De politieke en maatschappelijke debatten over 
ritueel slachten, het dragen van hoofddoekjes in openbare gebouwen, het 
homohuwelijk en de bijbehorende positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar 
en voorstellen van verschillende Kamerleden om de vrijheid van godsdienst uit 
de grondwet te schrappen, zijn enkele voorbeelden die getuigen van een 
groeiende problematisering van de rol van religie in het publieke domein. 
 Parallel aan deze trend in de benadering van religie zien we een groeiende 
nadruk op burgerschap en nationale identiteit. De toename van het aantal 
moslims in Nederland heeft de vraag naar wat Nederlanders met elkaar bindt, en 
wat de nationale identiteit behelst, op de kaart gezet. In de afgelopen jaren lijkt 
de roep om een eenduidige interpretatie van Nederlanderschap luider te zijn 
geworden. Daarmee is de notie van burgerschap vaak eendimensionaal opgevat 
en gelijkgesteld aan Nederlanderschap als nationale identiteit. Omdat de nadruk 
op nationale identiteit een uitsluitende werking kan hebben en de notie van 
burgerschap de mogelijkheid biedt om diversiteit te omarmen, is het 
uitgangspunt van dit promotieonderzoek geweest om de volle breedte van het 
concept van burgerschap te onderzoeken. 
 De groeiende diversiteit in de Nederlandse samenleving heeft in de 
afgelopen decennia dus geleid tot sterk gepolariseerde debatten over religie en 
over burgerschap. Tot nu toe is relatief weinig onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen deze concepten, en naar de manier waarop de debatten over deze thema’s 
elkaar beïnvloeden. Dit onderzoek beoogt een interdisciplinaire bijdrage te 
leveren aan het begrip van de relatie tussen religie en burgerschap. Om dit te 
kunnen doen, heb ik mezelf drie onderzoeksdoelen gesteld: 

• de complexe en multidimensionale notie van burgerschap te analyseren; 
• te verduidelijken hoe het denken over burgerschap invloed heeft op het 

denken over de publieke rol van religie 
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• te onderzoeken hoe geloof het denken over burgerschap en religie 
beïnvloedt. 

 In het proefschrift wordt de relatie tussen religie en burgerschap op drie 
niveaus onderzocht: politieke filosofie, Nederlands overheidsbeleid en 
Nederlandse burgers. In hoofdstuk 1 worden achtereenvolgens de actuele 
maatschappelijke inbedding van het onderwerp gegeven en de theoretische en 
methodologische overdenkingen achter de keuze voor deze drie niveaus. 
 In hoofdstuk 2 ga ik in op de notie van burgerschap. Ook leg ik uit dat één 
van de meest prangende vragen rondom burgerschap de vraag is naar hoe de 
religieuze oriëntatie van burgers in relatie staat tot de ervaringen en opvattingen 
van burgerschap. Daarnaast ga ik in op de methodologische opzet van het boek. 

De Big Five van burgerschap 
Door interpretaties van burgerschap op deze drie niveaus met elkaar te 
verbinden, heb ik een model van burgerschap ontworpen, dat als analytisch 
kader is gebruikt in dit proefschrift. In dit Big Five model bestaat burgerschap 
uit de volgende vijf dimensies: maatschappelijke betrokkenheid, politieke 
betrokkenheid, gezagsgetrouwheid (law-abidingness) , gedeelde identiteit en 91

tolerantie. Deze vijf dimensies komen op alle drie de niveaus naar voren. 
 De eerste dimensie, maatschappelijke betrokkenheid, gaat over participatie 
in de samenleving en pro-sociaal gedrag. Eerder sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat Nederlandse burgers dit het meest essentiële 
element van burgerschap vinden. Ook in overheidsbeleid wordt 
maatschappelijke betrokkenheid op deze manier opgevat en van belang geacht; 
maatschappelijke betrokkenheid wordt hierin vaak gelijkgesteld aan het 
vertonen van pro-sociaal gedrag en aan het leveren van een (economische) 
bijdrage aan de samenleving. 
 De tweede dimensie, politieke betrokkenheid, is traditioneel gezien één van 
de belangrijkste principes van burgerschap. In de politieke filosofie is dit aspect 
prominent aanwezig in het neo-republikanisme. De traditionele republikeinse 
focus op politiek zelfbestuur en autonomie is naar de hedendaagse context 
vertaald, waarbij diversiteit als uitgangspunt is genomen en de inbreng van 
verschillende groepen aan het publieke en politieke debat wordt gestimuleerd. 
Uit eerder sociaal-wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Nederlandse 
burgers relatief weinig belang hechten aan politieke betrokkenheid. 
 De dimensie van gezagsgetrouwheid benadrukt de rechten en plichten van 
burgers. Enerzijds worden bepaalde basisrechten aan alle burgers gegarandeerd 
en anderzijds hebben burgers de verplichting om zich aan de wet te houden en 
om bijvoorbeeld belastingen te betalen. In de politieke filosofie, en ook in het 
Nederlandse overheidsbeleid is dit element van burgerschap prominent 

 Bij de dimensie van gezagsgetrouwheid gaat het erom dat burgers zich aan de 91

wet(ten) van het land houden.
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aanwezig; gezagsgetrouwheid van burgers lijkt een eerste voorwaarde voor 
goed burgerschap te zijn. 
 De vierde dimensie is gedeelde identiteit. Het gaat hierbij om het behoren tot 
een gemeenschap waaraan identiteit wordt ontleend. Deze dimensie is op 
verschillende manieren benaderd. Aan de ene kant heeft de communitaristische 
stroming binnen de politieke filosofie gewezen op het belang van gedeelde 
moraliteit en lidmaatschap van kleine hechte gemeenschappen, zoals 
bijvoorbeeld religieuze gemeenschappen. Aan de andere kant is te zien dat de 
Nederlandse overheid het aspect van nationale identiteit beklemtoont. De 
nadruk op twee verschillende niveaus van gedeelde identiteit – kleine hechte 
gemeenschappen of nationale gemeenschap – geven een verschillende 
interpretatie van burgerschap en van de relatie tussen religie en burgerschap, die 
in dit proefschrift allebei aan bod komen. 
 De vijfde dimensie in het model is tolerantie. Nederland is vaak 
gekarakteriseerd als een weinig nationalistisch en zeer tolerant land. De nadruk 
op de nationale identiteit, zoals we die in publieke en politieke debatten van de 
afgelopen jaren steeds meer hebben gezien, lijkt gepaard te gaan met een 
verminderde tolerantie; international onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond 
dat negatieve houdingen ten opzichte van moslims nergens zo sterk zijn als in 
Nederland. In de afgelopen jaren is het begrip ‘tolerantie’ een controversieel 
onderwerp geworden in het publieke debat in Nederland. Burgers zijn sterk 
verdeeld over het thema. Omdat tolerantie (vooral in cultureel pluriforme 
samenlevingen) vaak is gezien als een voorwaarde voor burgerschap en 
democratie, en vanwege de hedendaagse controverse over de notie, is tolerantie 
hier voor het eerst onderscheiden als aparte dimensie van burgerschap. 
 Om de drie niveaus — politieke filosofie, Nederlands integratiebeleid en 
Nederlandse burgers — bij elkaar te kunnen brengen en met elkaar te kunnen 
vergelijken, is gekeken welke dimensies van burgerschap worden benadrukt op 
elk van de drie niveaus en in hoeverre deze met elkaar overeenkomen. 
Vervolgens is geanalyseerd hoe het denken over deze dimensies van 
burgerschap samenhangt met het denken over religie op de verschillende 
niveaus. Door theoretische interpretaties met empirische bevindingen te 
combineren, wordt een contextuele benadering gehanteerd, waardoor ik tot een 
completer beeld van de relatie tussen religie en burgerschap kan komen dan met 
behulp van een enkelvoudige benadering mogelijk zou zijn. 

Deel 1: Filosofisch en politiek denken over burgerschap 
In dit deel bespreek ik de eerste twee niveaus: politieke filosofie en 
overheidsbeleid. Hoofdstuk 3 schetst de achtergrond van de debatten die in de 
afgelopen decennia op deze twee niveaus hebben plaatsgevonden. Op basis 
hiervan heb ik vier politiek-filosofische stromingen geselecteerd, die ik in 
hoofdstuk 4 nader bespreek. Deze vier theorieën zijn liberalisme, 
communitarisme, neo-republikanisme en liberaal nationalisme. Deze vier 
theorieën houden er verschillende interpretaties van de notie van burgerschap 
op na en hebben uiteenlopende opvattingen over de publieke rol van religie. Ik 
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geef in dit hoofdstuk per politiek-filosofische stroming een kort overzicht van 
de belangrijkste inzichten en standpunten, en spits dat dan toe op de manier 
waarop de theorieën de notie van burgerschap hebben benaderd, en hoe ze 
aankijken tegen de publieke rol van religie. 
 Omdat de publicatie van John Rawls’ A Theory of Justice in 1971 kan 
worden gezien als startpunt voor de hedendaagse politiek-filosofische debatten 
over burgerschap, en omdat zijn Political Liberalism (1993) het debat over de 
acceptatie van religieuze uitingen in het publieke domein op de kaart heeft 
gezet, begin ik hoofdstuk 4 met de bespreking van zijn interpretatie van het 
liberalisme. Binnen het liberalisme zijn vrijheid en gelijkheid de centrale 
waarden. Rawls zoekt naar een rechtvaardigheidsprincipe voor moderne 
samenlevingen dat deze twee waarden aan alle burgers kan garanderen. Om dit 
mogelijk te maken, is tolerantie, zowel op het niveau van de staat, als op het 
niveau van burgers, van belang. Burgers moeten, om vrij en gelijk te kunnen 
zijn, in staat zijn hun eigen conceptie van het goede leven na te streven, zonder 
daarbij door andere burgers of de staat gehinderd te worden. Burgers en 
overheden dienen zich dus tolerant op te stellen ten aanzien van verschillende 
levenswijzen en overtuigingen. Een voorwaarde die hieraan wel verbonden is, is 
dat burgers zich aan de wet houden, en dus gezagsgetrouwheid nastreven. 
 Deze liberale interpretatie van burgerschap lijkt alle ruimte open te laten 
voor de publieke rol van religie. Dit is echter niet het geval. Omdat hedendaagse 
westerse samenlevingen gekenmerkt worden door diversiteit in ‘omvattende 
doctrines’, wilde Rawls dat zijn rechtvaardigheidsprincipe onafhankelijk zou 
zijn van omvattende doctrines, en dus door alle verschillende doctrines omarmd 
zou kunnen worden. De enige manier waarop dit volgens Rawls mogelijk is, is 
wanneer burgers fundamentele politieke zaken bediscussiëren zonder daarbij te 
verwijzen naar waarden die afhankelijk zijn van omvattende doctrines. Omdat 
religie altijd deel uitmaakt van een omvattende doctrine, sluit Rawls het gebruik 
van religieuze argumenten in politieke debatten uit. 
 Vanaf de vroege jaren ’80 is kritiek ontstaan op Rawls’ liberalisme, onder 
andere uit de hoek van het communitarisme. De meest belangrijke 
communitaristische kritiek op het liberalisme richt zich op de overwaardering 
van het individu. Volgens communitaristen zijn individuen altijd ingebed in en 
worden ze gevormd door de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken. In 
tegenstelling tot liberalen zijn communitaristen juist van mening dat een 
gezamenlijk idee van het goede noodzakelijk is om een stabiele samenleving te 
kunnen vormen. Burgerschap speelt zich in deze visie traditioneel gezien af in 
kleine, hechte gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld religieuze gemeenschappen. 
Omdat hedendaagse westerse samenlevingen echter pluriform zijn, en 
burgerschap ook altijd een nationale component heeft, is het een uitdaging voor 
communitaristen om gedeelde waarden van kleine gemeenschappen en die van 
de samenleving als geheel te formuleren en met elkaar in balans te brengen. 
Verschillende communitaristen hebben daarom gepleit voor interculturele 
dialogen, waarbij representanten van verschillende gemeenschappen 
argumenten voor hun overtuigingen met elkaar uitwisselen en op zoek gaan 
naar gemeenschappelijke waarden. Op deze manier zouden inclusieve 
gemeenschappen gevormd kunnen worden. 
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 De karakterisering van het communitaristische denken laat zien dat religie 
hier wordt gezien als positieve en constituerende waarde voor individuen 
binnen gemeenschappen. Goed burgerschap binnen deze politiek-filosofische 
stroming wordt bepaald door twee dimensies: gedeelde identiteit en 
maatschappelijke betrokkenheid. Burgers moeten het belang van de 
gemeenschap inzien, leven volgens de regels van de gemeenschap en zich 
ermee identificeren. Daarnaast is het ook van belang dat burgers sociaal 
betrokken zijn en actief participeren in de gemeenschap of samenleving. Waar 
communitarisme en liberalisme verschillende dimensies van burgerschap 
benadrukken, zijn beide stromingen in de loop der jaren dichter bij elkaar 
gekomen in de opvatting over hoe burgerschap in hedendaagse samenlevingen 
tot stand kan komen. Beide benadrukken het belang van het discursieve proces 
waarin burgers met elkaar in debat gaan over fundamentele zaken. 
 De derde stroming is het neo-republikanisme, dat voortbouwt op het idee 
van (politiek) zelfbestuur van klassieke republikeinse denkers. Vertrekkend 
vanuit het besef dat moderne samenlevingen pluriform zijn, hebben neo-
republikeinse denkers een theorie van burgerschap geformuleerd, waarin de drie 
belangrijkste eigenschappen van een goede burger maatschappelijke 
betrokkenheid, politieke betrokkenheid en tolerantie zijn. Burgers moeten 
proberen te handelen op de manier die volgens hen het beste is voor de 
samenleving als geheel. Vanwege de culturele diversiteit van moderne 
samenlevingen, wordt (ook) door neo-republikeinen gepleit voor interacties 
tussen burgers, waarin ‘the common good’ wordt besproken, zodat ze 
uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de samenleving. 
Dit kan volgens neo-republikeinen alleen als burgers een open blik hanteren, en 
tolerant zijn ten opzichte van andersdenkenden. 
 Ook deze interpretatie van burgerschap heeft consequenties voor de 
benadering van de publieke rol van religie. Neo-republikeinen leggen een 
wederzijdse verplichting op aan alle burgers om elkaar als leden van de 
politieke gemeenschap te zien. Dit betekent dat religieuze burgers de vrijheid 
moeten hebben om hun religieuze overtuigingen in publieke debatten naar 
voren te brengen, maar ook dat ze zich niet mogen terugtrekken in hun eigen 
hechte gemeenschap, en zich niet mogen afkeren van de samenleving als 
geheel. 
 De vierde en laatste stroming die ik in hoofdstuk 4 bespreek, is het liberaal 
nationalisme, een stroming die opvallende overeenkomsten vertoont met de 
huidige tendensen in het denken over burgerschap en religie in de Nederlandse 
samenleving. Het belangrijkste element van het liberaal nationalisme is de 
nadruk op een gedeelde nationale identiteit. Liberaal nationalisten zien de 
nationale cultuur als vormend voor de identiteit van haar burgers. Essentieel in 
deze visie is dus een gedeelde identiteit. Daarnaast benadrukken liberaal 
nationalisten ook de dimensie van maatschappelijke betrokkenheid. Deze 
dimensies zijn dezelfde als die de communitaristen naar voren brengen, maar de 
dimensie van gedeelde identiteit wordt op een ander niveau ingevuld. Dit heeft 
invloed op de benadering van religie. Liberaal nationalisten zijn van mening dat 
burgers vrij zijn om te leven volgens hun religieuze overtuiging in het privé-
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domein. Als burgers dienen ze echter de nationale cultuur te omarmen. Wanneer 
nationale waarden botsen met die van minderheidsgroepen, zoals religieuze 
gemeenschappen, moet de nationale identiteit voorrang krijgen boven de 
groepsidentiteit. Wel wordt aangetekend dat de aanpassing van minderheden 
aan de nationale identiteit geen pijnloze zaak is voor de meerderheid; ook van 
de samenleving als geheel mag worden verwacht dat ze de nationale identiteit 
toegankelijk maakt voor minderheden. 
 Na de bespreking van deze vier politiek-filosofische stromingen, ga ik in 
hoofdstuk 5 in op het niveau het Nederlandse overheidsbeleid. Ik heb gekozen 
om te focussen op het beleidsdomein van integratie. Sinds 1994 is burgerschap 
als het centrale doel van integratiebeleid geformuleerd. Ik bespreek de 
ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaren, laat zien hoe de interpretatie van 
deze notie in verschillende beleidsstukken in de loop der jaren is veranderd, en 
welke implicaties dit heeft voor de benadering van de publieke rol van religie. 
Door deze beleidsstukken in te bedden in de maatschappelijke context, en door 
ze af te zetten tegen rapporten van verschillende adviesorganen, worden 
belangrijke trends zichtbaar. 
 In de jaren ’90 hanteerde de regering een overwegend liberale interpretatie 
van burgerschap, met neo-republikeinse elementen. Burgers werden 
verondersteld in de samenleving te participeren (op sociaal en sociaal-
economisch gebied), met inachtneming van alle rechten en plichten die daarbij 
horen. De dimensies van gezagsgetrouwheid, tolerantie en maatschappelijke 
betrokkenheid zijn duidelijk zichtbaar in de beleidsstukken. De overheid 
erkende het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving en 
benadrukte de individuele vrijheid van burgers om hun identiteit vorm te geven 
volgens hun eigen (culturele of religieuze) overtuiging. Door actief in de 
samenleving te participeren, verwachtte de overheid dat een uitwisseling van 
waarden tussen verschillende groepen burgers op gang zou komen, die tot 
wederzijdse verrijking zou leiden. De enige grenzen aan de uiting van religie in 
de publieke ruimte werden gevormd door de grondwet en de democratische 
rechtsstaat. 
 Vanaf het begin van de 21e eeuw is de interpretatie van burgerschap in het 
integratiebeleid veranderd. Diversiteit wordt niet langer als positief gegeven 
gezien, en de focus op sociaal-economische participatie verschuift naar sociaal-
culturele aanpassing. De overheid pleit niet langer voor actief burgerschap, 
maar voor gedeeld burgerschap, wat een combinatie is van maatschappelijke 
participatie en aanpassing aan bepaalde, maar in de beleidsdocumenten zeer 
vaag gehouden, normen. Wel wordt steeds vaker benadrukt dat burgers zich 
moeten identificeren met de Nederlandse samenleving en met Nederlandse 
normen en waarden. Dit wordt ook duidelijk in de integratiefilm Naar 
Nederland, die deel is van het zelfstudiepakket dat nieuwkomers kunnen 
gebruiken in de voorbereiding op het Basisexamen Inburgering in het 
buitenland. De film biedt een interessant inkijkje in hoe de overheid 
burgerschap presenteert aan nieuwkomers. Naar aanleiding van de film is veel 
discussie ontstaan over het benadrukken van de ‘typisch Nederlandse’ seksuele 
moraal en progressieve waarden, waarbij de meningen verdeeld lijken te zijn 
langs (orthodox-)religieuze scheidslijnen. Bovendien suggereert de film dat 
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orthodox-religieuze overtuigingen op deze thema’s tegenwoordig onacceptabel 
zijn in de Nederlandse samenleving. Waar de overheid in de jaren ’90 alleen de 
grondwet en de democratische rechtsstaat als grenzen voor de publieke uiting 
van religie formuleerde, wordt heden ten dage gesuggereerd dat religieuze 
(groepen) burgers aan meer voorwaarden moeten voldoen om geaccepteerd te 
worden. 
 Deel 1 wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waar een vergelijking van de 
trends van de eerste twee niveaus wordt gemaakt. In het denken over 
burgerschap heeft zich op beide niveaus een ‘communitaristische wending’ 
voorgedaan. Waar een liberale interpretatie van burgerschap in eerste instantie 
de overhand had, is steeds meer nadruk gekomen op het gemeeschapsaspect. 
Het overheidsbeleid lijkt steeds meer aan te sluiten bij het liberaal nationalisme, 
maar gaat in feite een stap verder door eenzijdige aanpassing aan de nationale 
identiteit te verlangen van nieuwe burgers. Daarnaast is er een duidelijk verschil 
tussen de ontwikkelingen in het overheidsbeleid en de politiek-filosofische 
stromingen. Waar in de politieke filosofie steeds meer oog is voor het belang 
van een discursieve proces, waarin burgerschap van onderaf zou moeten worden 
vormgegeven, hanteert de overheid juist steeds meer een top-down benadering 
van burgerschap. Op beide niveaus bestaat een duidelijke relatie tussen denken 
over burgerschap en denken over religie, hoewel deze zeer uiteen lopen. 

Deel 2: Burgers over burgerschap: een empirische benadering 
In deel 2 bespreek ik het derde niveau, dat van Nederlandse burgers. In 
hoofdstuk 7 geef ik een overzicht van eerdere sociaal-wetenschappelijke 
studies naar burgerschap en naar de publieke rol van religie. Samen met de 
input uit de andere twee niveaus, is dit eerdere empirische onderzoek gebruikt 
als basis voor twee nieuwe studies. Hoofdstuk 8 beschrijft de deelnemers, 
opzet en procedure van de eerste studie: een grootschalige online vragenlijst. 
Met behulp van deze survey is het Big Five model van burgerschap getest en 
empirisch gevalideerd. De dimensie van gedeelde identiteit is in deze 
empirische studie is geoperationaliseerd als gedeelde nationale identiteit. 
 De survey beoogt een beeld te geven van de visies van Nederlandse burgers 
op burgerschap en op de rol van religie in de Nederlandse samenleving. Ook is 
met behulp van deze vragenlijst onderzocht in hoeverre de religieuze 
achtergrond (niet-religieus, protestant, katholiek, moslim) en mate van 
religieuze betrokkenheid van de deelnemers invloed heeft op het denken over 
deze twee thema’s. De mate van religieuze betrokkenheid werd gemeten met 
een samengestelde schaal, die de mate van orthodoxie en het belang van de 
geloofsovertuiging voor iemands identiteit mat. In totaal hebben ruim 1500 
personen deelgenomen aan deze studie. De vragenlijst bestond uit veertig 
vragen over goed burgerschap en twintig vragen over de rol van religie in de 
samenleving. Uit de psychometrische analyse van deze onderdelen bleek dat 
burgerschap inderdaad opgevat kan worden als bestaande uit de vijf 
voorgestelde dimensies: maatschappelijke betrokkenheid, politieke 
betrokkenheid, gezagsgetrouwheid, gedeelde identiteit en tolerantie. De twintig 
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vragen over de rol van religie in de samenleving bleek vier dimensies te meten: 
religie als waardenbasis voor de samenleving, restrictie van religie in het privé-
domein, omarming van religieuze diversiteit (waarmee zowel de waardering van 
religieuze diversiteit als godsdienstvrijheid werd gemeten) en negatieve attitude 
ten aanzien van religie. 
 De tweede studie is een kwalitatieve studie, waarin 18 diepte-interviews zijn 
afgenomen met twee groepen religieus zeer betrokken burgers: moslims met 
een Turkse achtergrond en protestanten met een Nederlandse achtergrond. 
Hoofdstuk 9 is toegespitst op de beschrijving van de methodologische 
verantwoording van deze studie. Met behulp van de interviews is nagegaan hoe 
religieus zeer betrokken burgers aankijken tegen burgerschap en religie (door 
bovengenoemde dimensies van de twee thema’s te bespreken), hoe zij hun 
religieuze overtuiging toepassen in het denken over burgerschap, maar ook hoe 
ze de attitudes ten opzichte van religie in de huidige Nederlandse samenleving 
ervaren. Deze twee groepen — moslims met een Turkse achtergrond en 
protestanten met een Nederlandse achtergrond — zijn gekozen, omdat ze 
enerzijds overeenkomsten vertonen in de mate van organisatie, de sterke 
identificatie met de eigen religieuze groep, en de verwevenheid van politiek en 
religie, en anderzijds juist verschillen, in de zin dat protestanten al eeuwenlang 
deel uitmaken van de Nederlandse samenleving, terwijl Turkse moslims een 
relatief nieuwe gemeenschap vormen en de positie van de islam in recente jaren 
veelvuldig onderwerp van publiek debat is geweest. 
 In de hoofdstukken 10 tot en met 13 worden de resultaten van de twee 
studies besproken. Hoofdstuk 10 bevat de statistische resultaten van de 
grootschalige vragenlijst. Hoofdstuk 11 richt zich specifiek op de resultaten 
voor wat betreft de notie van burgerschap. In dit hoofdstuk worden de 
statistische resultaten geïnterpreteerd en aangevuld met de uitkomsten uit de 
interviews. Per dimensie van burgerschap wordt aan de hand van citaten uit de 
interviews een beeld geschetst van hoe Nederlandse burgers in het algemeen, en 
religieus zeer betrokken burgers in het bijzonder, aankijken tegen burgerschap.  
 Het eerste opvallende resultaat uit de survey is het feit dat niet 
maatschappelijke betrokkenheid, maar tolerantie als meest belangrijke 
eigenschap van een goede burger werd gezien. Deze waardering van tolerantie 
als belangrijkste dimensie van burgerschap wordt door niet-religieuze en 
verschillende religieuze groepen gedeeld. Daarna volgen de dimensies van 
gezagsgetrouwheid en maatschappelijke betrokkenheid. Nederlandse burgers 
hechten relatief weinig waarde aan politieke betrokkenheid, en verrassend 
genoeg wordt het ideaal van een gedeelde nationale identiteit nog minder 
belangrijk gevonden. De interviews sluiten in grote lijnen aan bij deze 
resultaten, al wordt tolerantie door de respondenten niet belangrijker geacht dan 
maatschappelijke betrokkenheid. 
 Uit de vragenlijst blijkt dat protestanten en moslims meer waarde hechten 
aan gezagsgetrouwheid dan niet-religieuze burgers, en dat moslims deze 
dimensie belangrijker vinden dan katholieken. Nadere analyse van de gegevens 
laat zien dat de mate van orthodoxie deze verschillen verklaart: hoe orthodoxer 
iemand is, hoe meer hij of zij gezagsgetrouwheid als belangrijk onderdeel van 
burgerschap ziet. Zowel in het protestantisme als in de islam wordt 
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gezagsgetrouwheid benadrukt, en uit de interviews blijkt dat verschillende 
respondenten (vooral protestanten) deze religieuze plicht aanhalen om dit punt 
te onderstrepen. 
 Ook met betrekking tot de dimensie van maatschappelijke betrokkenheid is 
uit de vragenlijst gebleken dat protestanten en moslims hieraan meer waarde 
hechten dan niet-religieuze burgers, en dat moslims dit element belangrijker 
vinden dan katholieken. Ook hier speelt de mate van religieuze betrokkenheid 
een rol, hoewel het effect van religieuze achtergrond nu wel aanwezig blijft. In 
de interviews zijn, zoals op basis van de survey kon worden verwacht, geen 
noemenswaardige verschillen gevonden tussen moslims en protestanten. 
Vrijwel alle geïnterviewden noemen maatschappelijke betrokkenheid en sociale 
participatie als eerste eigenschap van een goede burger. 
 Eerder onderzoek heeft laten zien dat Nederlandse burgers politieke 
betrokkenheid maar weinig belangrijk vinden. Dit proefschrift bevestigt deze 
bevinding, maar nuanceert hem tegelijkertijd. De twee empirische studies laten 
zien dat Nederlandse burgers de dimensie van politieke betrokkenheid nauw 
opvatten en hierbij slechts het stemmen bij verkiezingen zien als eigenschap van 
een goede burger. Waar de dimensie het bredere spectrum van politieke 
participatie beoogt te meten dat in de politieke filosofie naar voren wordt 
gebracht, haken de meeste Nederlandse burgers af. Stemmen bij verkiezingen 
wordt daarentegen wel degelijk als belangrijke eigenschap van een goede 
burger gezien. De resultaten van beide studies laten daarnaast zien dat 
protestanten de dimensie belangrijker vinden dan andere groepen. 
 Hoewel Nederlandse burgers gedeelde nationale identiteit over het algemeen 
weinig belangrijk achten voor een goed burgerschap, laten de resultaten van de 
survey zien dat protestanten deze dimensie belangrijker vinden dan niet-
religieuzen. In de interviews echter, bestaat geen unaniem positief oordeel over 
deze dimensie bij de protestantse respondenten. Veel hangt af van de 
interpretatie. Verschillende geïnterviewden geven aan dat er wel een zekere 
mate van aanpassing mag worden verwacht, maar dat dit vooral op wettelijk 
niveau geldt, en niet zozeer op cultureel niveau. De survey toont aan dat 
moslims de gehele dimensie van gedeelde identiteit niet minder belangrijk 
vinden dan de andere groepen, maar het specifieke element van de acceptatie 
van homoseksualiteit wel. Zowel in de vragenlijst als in de interviews blijkt er 
variatie te zijn in de opvattingen van moslims over deze dimensie, hoewel er 
over het algemeen ook in deze groep eenduidigheid bestaat in de opvatting dat 
de overheid niet teveel aanpassing aan ‘typisch Nederlandse waarden’ moet 
verwachten. 
 Hoofdstuk 12 kent eenzelfde opzet als het voorgaande, maar richt zich op de 
resultaten over de rol van religie in de samenleving. Over het algemeen is 
gebleken dat de respondenten het meer eens zijn met de dimensies die positieve 
attitudes ten aanzien van religie reflecteerden dan met negatieve. Dit geldt zelfs 
voor niet-religieuze burgers. In de interviews zijn geen noemenswaardige 
verschillen gevonden tussen de groepen in de waardering van religie als 
waardenbasis voor de samenleving. Alle respondenten zien een duidelijk 
toegevoegde waarde van religie voor de samenleving als geheel. 
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 De resultaten van de vragenlijst hebben verder aangetoond dat Nederlandse 
burgers religieuze diversiteit en godsdienstvrijheid in hoge mate waarderen. Wel 
is het zo dat moslims dit aspect belangrijker vinden dan de andere groepen. In 
de interviews hebben verschillende moslim respondenten aangegeven dat ze 
tevreden zijn over de mate van vrijheid die ze in Nederland krijgen om hun 
geloof te praktiseren. Daarnaast echter hebben verschillende respondenten 
publieke en politieke debatten van de afgelopen jaren aangehaald, waarmee 
beperkingen in godsdienstvrijheid zijn aangezwengeld. In de interviews is een 
verschil zichtbaar tussen moslims en protestanten in de waardering van 
diversiteit in religies: de moslim respondenten zijn vrijwel unaniem in hun 
waardering van de pluraliteit in religieuze gemeenschappen in Nederland. De 
protestantse respondenten zijn meer verdeeld over dit thema. Sommigen zien dit 
als verrijking en benadrukken de positieve bijdragen van religieuze groepen aan 
de samenleving, terwijl anderen negatiever zijn. Vrijwel alle protestantse 
respondenten verwijzen naar de islam wanneer ik hen naar dit thema vroeg. 
 De survey heeft aangetoond dat moslims en protestanten positiever denken 
over de publieke rol van religie dan katholieken en niet-religieuzen, en dat dit 
grotendeels te verklaren is door de mate van religieuze betrokkenheid. In de 
interviews komt dan ook duidelijk naar voren dat deze religieus zeer betrokken 
burgers van mening zijn dat religie een publieke en politieke rol zou mogen 
vervullen. Verschillende respondenten zeggen dat het oneerlijk zou zijn 
wanneer religieuze argumenten niet gebruikt mogen worden in publieke en 
politieke debatten, terwijl ook andere overtuigingen (bijvoorbeeld politieke 
overtuigingen) op onbewijsbare vooronderstellingen zijn gebaseerd. 
 Hoewel Nederlandse burgers over het algemeen vrij positief zijn over religie, 
toont de vragenlijst aan dat hoe minder religieus betrokken een persoon is, hoe 
meer hij of zij religie problematiseert. Andersom zou je misschien verwachten 
dat de religieus zeer betrokken geïnterviewden unaniem positief over religie 
zouden oordelen. Toch is dit niet helemaal het geval. Vooral protestantse 
respondenten staan kritisch tegenover bepaalde elementen van religie. Zo wordt 
het bijzonder onderwijs niet door allen gewaardeerd, en worden de soms 
conservatieve kanten van religie bekritiseerd. Over het algemeen zijn de 
geïnterviewden, en dan met name uit de protestantse groep, positiever over hun 
eigen geloof dan over andere geloofsgemeenschappen. Daarnaast ervaren deze 
groepen religieus zeer betrokken burgers meer negativiteit ten opzichte van 
religie in de media, dan in hun dagelijks leven. 
 Deel 2 wordt afgesloten met hoofdstuk 13, waarin de relatie tussen religie 
en burgerschap verder wordt uitgediept. De samenhang tussen denken over 
burgerschap en denken over religie wordt hier op twee manieren nader 
besproken. Er is op een kwantitatieve manier bekeken in hoeverre het 
benadrukken van bepaalde burgerschapsdimensies samenhangt met bepaalde 
attitudes ten aanzien van de rol van religie in de samenleving. Daarnaast worden 
in dit hoofdstuk twee case studies uit de interviews besproken. Aan de hand van 
citaten wordt geïllustreerd dat de religieuze oriëntatie van deze personen het 
denken over burgerschap in sterke mate kleurt. 
 Waar de analyse van de eerste twee niveaus leek aan te tonen dat er een 
duidelijke relatie bestaat tussen denken over burgerschap en denken over 
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religie, blijkt uit de resultaten van deze correlatieanalyses dat er op individueel 
niveau nauwelijks sprake is van een directe samenhang tussen de twee. De 
correlaties zijn laag en over de gehele steekproef genomen zijn er weinig 
duidelijke patronen aanwezig. Wanneer wordt uitgesplitst naar religiositeit, 
wordt duidelijk dat er op verscheidene dimensies andere relaties tussen 
burgerschap en religie bestaan voor religieuze en niet-religieuze burgers. 
Daarnaast bleek, bij zowel religieuze als bij niet-religieuze burgers, dat een 
sterkere nadruk op gedeelde nationale identiteit samen gaat met een lagere 
waardering van religie, terwijl een sterkere nadruk op tolerantie juist samen gaat 
met een hogere waardering van religieuze diversiteit en godsdienstvrijheid. 
Deze resultaten komen overeen met de trends in integratiebeleid. 

Synthese 
In de synthese van het boek worden de drie niveaus samengevoegd en dat levert 
nieuwe inzichten op. In Hoofdstuk 14 interpreteer ik de belangrijkste resultaten 
van dit proefschrift en geef ik suggesties voor vervolgonderzoek. Er worden 
drie bevindingen uitgelicht ten aanzien van het eerste onderzoeksdoel. 
Allereerst het belang van tolerantie voor Nederlands burgerschap. Het opnemen 
van deze dimensie als aparte dimensie van burgerschap heeft een duidelijke 
toegevoegde waarde. Nederlandse burgers blijken deze dimensie bijzonder sterk 
te waarderen, hoewel ze dit element spontaan nauwelijks noemen als 
eigenschap van een goede burger. Bovendien is gebleken dat de interpretatie 
van tolerantie op het niveau van het integratiebeleid radicaal verschilt van de 
interpretatie op de andere twee niveaus. Waar in de politieke filosofie en door 
Nederlandse burgers het belang van het accepteren van andere meningen wordt 
onderstreept, lijkt de overheid juist aanpassing aan de ‘typisch Nederlandse 
tolerantie’ te verlangen. Burgers die de Nederlandse verworvenheden en 
progressieve waarden niet omarmen, worden als niet-tolerant gezien, en 
daarmee als minder goede burgers. 
 Het tweede resultaat is de nuancering van de claim dat politieke 
betrokkenheid niet belangrijk wordt gevonden in Nederland. Mijn onderzoek 
laat zien dat Nederlandse burgers politieke betrokkenheid vernauwen tot 
stemmen bij verkiezingen, maar dat ze dit wel degelijk van belang vinden voor 
goed burgerschap. Mijn onderzoek suggereert daarnaast dat politieke 
betrokkenheid geen speerpunt is in het overheidsbeleid, maar de keuze om me 
te richten op integratiebeleid kan deze uitkomst hebben beïnvloed. Daarom zou 
het in vervolgonderzoek interessant zijn om een ander beleidsterrein, zoals 
onderwijs, te onderzoeken. Het is goed mogelijk dat de overheid andere 
verwachtingen heeft van jonge toekomstige burgers dan van buitenlandse 
toekomstige burgers. 
 Het derde resultaat betreft de tegengestelde trends in integratiebeleid en 
politieke filosofie wanneer het gaat over een top-down of een bottom-up 
benadering van burgerschap. Voor vervolgonderzoek zou het van grote 
toegevoegde waarde zijn als ook het niveau van de burger longitudinaal kan 
worden onderzocht, zodat ook op dit niveau een analyse van de trends kan 
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worden gemaakt. Dat zou een vergelijking van de drie niveaus, en zo een beter 
begrip van de volle breedte van en de ontwikkeling in het denken over het 
concept van burgerschap, ten goede komen. 
 Voor wat betreft de relatie tussen religie en burgerschap bespreek ik in 
hoofdstuk 14 twee opmerkelijke resultaten. Terwijl de politiek-filosofische 
stromingen en het overheidsbeleid duidelijke verbanden lieten zien tussen het 
denken over burgerschap en het denken over religie geldt dit voor de burgers 
niet of nauwelijks. Na splitsing in een religieuze en niet-religieuze groep, kan 
voorzichtig geconcludeerd worden dat er wel een directe relatie is tussen de 
twee op het niveau van de burger, maar niet op alle dimensies. Zowel in 
integratiebeleid als in de opvattingen van Nederlandse burgers komt de relatie 
vooral naar voren op de dimensies van gedeelde identiteit en tolerantie. Een 
sterkere nadruk op gedeelde identiteit hangt samen met een lagere waardering 
van religie in het algemeen, terwijl een sterkere nadruk op tolerantie juist samen 
gaat met een hogere waardering van religieuze diversiteit en godsdienstvrijheid. 
 Binnen de dimensie van gedeelde identiteit is de focus op seksualiteit een 
thema dat duidelijk samenhangt met religie. De opkomst van de islam in West-
Europa heeft de debatten over nationale identiteit aangewakkerd, zowel in de 
politieke filosofie als in het Nederlandse integratiebeleid. Eén van de thema’s 
die de incompatibiliteit van islam met de Nederlandse samenleving zou 
aantonen, is het gebrek aan acceptatie van progressieve waarden, die zich 
concentreren rondom seksualiteit. Door progressieve opvattingen ten aanzien 
van seksualiteit te benadrukken hebben recente regeringen ervoor gekozen een 
bepaald beeld van de goede burger neer te zetten, dat (vooral orthodoxe) 
religieuze overtuigingen lijkt uit te sluiten. Interessant genoeg hebben de 
empirische studies nu laten zien dat Nederlandse burgers deze nadruk op 
gedeelde nationale identiteit niet delen. De discrepantie tussen de visie op 
burgerschap die uit het integratiebeleid naar voren komt en de visies van 
Nederlandse burgers die ik in de empirische studies vond ten aanzien van de 
dimensies van tolerantie en gedeelde identiteit, toont het belang van dit 
interdisciplinaire en multidimensionale onderzoek, en biedt bovendien 
belangrijke aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en toekomstig beleid. 
 Ten aanzien van het derde onderzoeksdoel heeft dit proefschrift laten zien 
dat er verschillen bestaan in het denken over burgerschap en religie tussen 
moslims en protestanten aan de ene kant en katholieken en niet-gelovigen aan 
de andere kant, en dat op diverse terreinen ook de mate van religieuze 
betrokkenheid een rol speelt. Toch is het niet gerechtvaardigd om te stellen dat 
er een sterke invloed is van religieuze overtuiging op het denken over 
burgerschap en religie. Mijn onderzoek heeft juist laten zien dat er opvallende 
consistentie is in het denken over beide thema’s tussen verschillende groepen 
burgers, wat een aanwijzing is voor de conclusie dat er bouwstenen bestaan 
voor een gezamenlijke visie op goed burgerschap waarin religieuze en niet-
religieuze burgers zichzelf kunnen herkennen. 
 Het boek sluit af met hoofdstuk 15, dat de drie niveaus in een integratief 
concept van burgerschap samenbrengt. Burgerschap wordt hier opgevat als een 
hiërarchisch concept, waarin de verschillende dimensies niet naast elkaar 
bestaan, maar op elkaar voortbouwen. De dimensie van gedeelde nationale 
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identiteit wordt in dit model gezien als mogelijke uitkomst van het 
integratieproces, in plaats van als voorwaarde voor burgerschap. Men zou 
kunnen zeggen dat burgerschap succesvol is wanneer burgers zich Nederlands 
burger voelen, wanneer ze zich verbonden voelen met hun medelanders en met 
de staat. Waar de overheid op dit moment uitgaat van het principe dat 
burgerschap het doel is van integratie en van bovenaf sociaal-culturele 
aanpassing oplegt, zou het idee van een gedeelde nationale identiteit wellicht 
beter gezien kunnen worden als subjectief gevoel van belonging bij een 
samenleving. Het is goed denkbaar dat dit gevoel niet door een top-down 
invulling van identiteit wordt verkregen, maar juist door de andere dimensies 
van burgerschap kan worden gevoed. 
 Wanneer burgerschap wordt gezien volgens dit gelaagde model, kunnen de 
dimensies van gezagsgetrouwheid en tolerantie gezien worden als elementaire 
bouwstenen. Deze komen, zowel in de politiek-filosofische theorieën als in de 
visie van Nederlandse burgers, naar voren als bijzonder belangrijk voor goed 
burgerschap. Daarbovenop komt het element van sociale betrokkenheid, dat in 
alle drie de perspectieven een prominente rol inneemt. Omdat deze dimensie 
geen uitsluitend karakter heeft, maar juist verbindend kan werken, neemt deze 
dimensie een sleutelpositie in binnen dit gelaagde Big Five model. Het vierde 
element is de dimensie van politieke betrokkenheid, die, zoals de huidige studie 
bevestigde, door Nederlandse burgers in enge zin wordt geïnterpreteerd als het 
stemmen bij verkiezingen. De laatste en bovenste dimensie van het gelaagde 
model is gedeelde nationale identiteit, dat dubbelzinnig werd opgevat door de 
deelnemers aan de empirische studies, maar dat mogelijkerwijs als doel van 
burgerschap, in plaats van als voorwaarde, zou kunnen fungeren. 
 Op basis van dit gelaagde Big Five model krijgt niet alleen de notie van 
burgerschap een andere lading, maar zou ook de rol van religie in de 
samenleving anders bekeken kunnen worden. Uit eerder onderzoek is bekend 
dat religieuze burgers een grotere mate van maatschappelijke betrokkenheid 
vertonen dan niet-religieuze burgers. Waar (orthodoxe) religieuze burgers nu het 
risico lopen als ouderwets, minderwaardig of niet-Nederlands te worden 
bestempeld, omdat ze bepaalde progressieve waarden niet omarmen, biedt deze 
gelaagde burgerschapsbenadering meer ruimte voor religieuze burgers. Wanneer 
het gevoel van Nederlanderschap als uitkomst in plaats van als voorwaarde 
wordt gezien, en de top-down benadrukking van nationale identiteit wordt 
vervangen door een benadering waarin sociale betrokkenheid wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd, kunnen religieuze burgers hun religieuze 
identiteit behouden, ontwikkelen en uiten, en daarbij een positieve bijdrage 
blijven leveren aan de samenleving.  






