
 

 

 

Het multiculturalisme in Nederland 
Column van Rob Wijnberg 

 
In zijn column beschouwt filosoof Rob Wijnberg het multiculturalisme in Nederland.  

Een multicultiknuffelaar. Zo wordt PvdA-leider Job Cohen vaak genoemd door Geert Wilders. En dat bedoelt 

Wilders niet positief: zijn partij, de PVV, vindt namelijk dat de multiculturele samenleving in Nederland 

mislukt is. Wilders wil dat mensen van andere culturen zich voortaan aanpassen aan de Nederlandse cultuur. 

Doen ze dat niet, dan kunnen ze maar beter ergens anders gaan wonen. Het multiculturalisme, zegt de PVV, is 

failliet.  

Maar wat betekent ‘multiculturalisme’ eigenlijk? Zoals met alle filosofische stromingen is het onmogelijk één 

duidelijke definitie ervan te geven. Toch zijn er wel twee belangrijke kenmerken van het multiculturalisme aan 

te wijzen. Het eerste is dat multiculturalisten vinden dat een land niet toebehoort aan één groep mensen met 

dezelfde cultuur. Geen enkel land in de wereld heeft ooit maar uit maar 1 cultuur bestaan - op IJsland, Portugal 

en Noord- en Zuid-Korea na. Multiculturalisten vinden daarom dat een land aan iedereen toebehoort; geen 

enkele groep mag zijn cultuur tot de belangrijkste van allemaal verheffen, zeggen zij.  

Daarnaast vinden multiculturalisten het ook heel goed dat een land bestaat uit meerdere culturen. Om die 

culturen allemaal naast elkaar te kunnen laten bestaan, pleiten multiculturalisten dan ook voor speciale rechten 

voor verschillende groepen mensen. In Nederland bijvoorbeeld is het verboden om dieren onverdoofd te 

slachten. Maar moslims en joden mochten dat lange tijd wel, omdat het bij hun cultuur en religie hoort. Zij 

hadden dus andere rechten dan alle andere Nederlanders. Ik zeg ‘hadden’, want sinds kort is onverdoofd 

slachten ook voor moslims en joden niet meer toegestaan.  

Een multiculturalist zou dat niet goed vinden: zo dwing je mensen van andere culturen om zich aan te passen 

aan wat de meerderheid normaal vindt. Maar die eis om je aan te passen is de afgelopen tien jaar in Nederland 

heel normaal gevonden: geen enkele partij is nog officieel voorstander van verschillende groepsrechten voor 

verschillende minderheden. En daarmee is ook het multiculturalisme officieel geen stroming meer in de 

politiek. Ook bij de PvdA niet. Job Cohen is dus misschien wel een knuffelaar, maar geen echte 

multiculturalist. 
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