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Preprint 

R. Kranenborg & W. Stoker (red.), Religies en (on)gelijkheid in een plurale samenleving, 
Apeldoorn, Garant, 1995; 257 pp., ƒ 49,90, ISBN 9053503919. 

In deze bundel, die voortkomt uit de onderzoeksgroep `Ontmoeting van religies' van de 
Theologische Faculteit van de VU, worden twee probleemvelden behandeld: (1) bevorderen 
religies (on)gelijkheid? en (2) de relatie tussen overheid en religieuze groepen in de 
samenleving. Men treft o.m. een interessant stuk van Henk Vroom waarin hij laat zien hoe 
gelijkheid altijd levensbeschouwelijk bepaald is, en hoe het gelijkheidsbegrip binnen de 
protestantse traditie geherinterpreteerd wordt. Daarmee zet hij de toon voor de rest van 
deze bundel, want steeds weer klinkt het inzicht door dat gelijkheid een veelzinnige term 
is, die op velerlei wijze ingekleurd kan worden. Persoonlijk vond ik ook de artikelen van 
Wessel Stoker – over `gelijkheid in de westerse democratie' – en Anton Wessels – over 
gelijkheid en ongelijkheid in de Islam – meer dan gemiddeld interessant. Jammer, dat 
deze bundel ontsierdwordt door zo veel kleine foutjes. Om een voorbeeld te noemen: in de 
inhoudsopgave heet Anton Wessels plotseling Aron Wessels. Desalniettemin: een leuke 
bundel. 

Marcel Sarot 
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