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Preprint 

Henk Vroom, Religie als ziel van cultuur: Religieus pluralisme als uitdaging, Zoetermeer, 

Meinema, 1996; 184 pp., ƒ32,50, ISBN 9021136414. 

In onze samenleving is de godsdienst buitengesloten uit het publieke domein en wordt zij 

gezien als een privé-aangelegenheid. Dat heeft te maken met de pluraliteit van religieuze 

overtuigingen in onze samenleving, en met het feit dat wij ons in het publieke domein slechts 

willen beroepen op wat wij gemeenschappelijk hebben. In dit boek bepleit de Amsterdamse 

(VU) hoogleraar godsdienstfilosofie Henk Vroom dat wij religie ook weer serieus moeten 

nemen als maatschappelijke factor, ja zelfs als `de ziel van cultuur' (7, 35-36, 90, 161, titel). 

Pragmatisch mag het dan voordelen hebben om godsdienstige overtuigingen buiten het 

publieke domein te houden, in de praktijk leidt dit tot een relativisme waarbij de 

waarheidsvraag onder tafel verdwijnt, en het recht van de sterkste geldt (26-27). Bovendien, 

al zouden wij het willen, het blijkt de facto onmogelijk om godsdienstige overwegingen 

helemaal buiten het publieke domein te houden: zelfs een pleidooi voor zoiets onverdachts als 

godsdienstvrijheid damt de religieuze vrijheid van anderen in: het sluit immers de theocratie 

uit (46)! Het betrekken van godsdienstige overwegingen in beslissingen in het publieke 

domein hoeft niet tot polarisatie te leiden; belangrijk is, dat mensen uit die verschillende 

tradities respectvol (47-49) met elkaar in gesprek gaan (65). Zo dienen wij op zoek te gaan 

naar wat wij delen (109). Dan zal bijvoorbeeld blijken dat de morele opvattingen van de grote 

tradities elkaar op tal van punten overlappen (37-38, 100); een cruciaal gegeven, omdat juist 

voor de normen en waarden in een samenleving religie een `bezielend verband' vormt (82-

109). Voor een samenleving is het van het grootste belang dat mensen daadwerkelijk 

waarden delen en zich daarvan bewust zijn; pluriformiteit is prima, maar multi-culturaliteit 

(een gescheiden naast elkaar leven van verschillende onvergelijkbare gehelen met elk een 

eigen identiteit) leidt tot desintegratie van de samenleving (110-128). Vroom besluit – en dat 

is niet zo gebruikelijk binnen de godsdienstfilosofie – met een concrete aanbeveling: `dat de 

diverse kerkgenootschappen met humanisten, joden, moslims, hindoes en wie er verder nog 

voor in aanmerking komen, gaan samenwerken in een "Raad voor Religies en 

Levensbeschouwingen"' (160). Hoewel dit boek ontstond uit verschillende artikelen en 

lezingen, is het helder van opbouw en zeer coherent. Met deze goed geschreven studie heeft 

Vroom een belangrijke bijdrage geleverd aan een uiterst actuele discussie. 

Marcel Sarot 
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