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Introductie 
 
Ik ben de dochter van een 
dominee. Mijn vader was de 
eerste Hindostaanse predikant 
van de Evangelische 
Broedergemeente in Nederland, 
Suriname en wereldwijd.  
In mijn jeugd liep ik vaak rond in 
de studiekamer van mijn vader en las de titels van zijn studieboeken.  
 
Een van boeken die mij 
intrigeerden was die van 
professor Verkuyl: Zijn alle 
godsdiensten gelijk? Ik heb het 
boek zelf nooit gelezen, maar die 
titel is me altijd bijgebleven. 
Ik ben groot gebracht in de 
christelijke traditie die mij geleerd 
heeft dat Jezus de Weg. De Waarheid en het Leven is.  
 
 
Zijn alle godsdiensten gelijk? 
 

 
Daarna is er veel geschreven over de gelijkheid 
of ongelijkheid van godsdiensten. Ik ben op 
zoek gegaan naar de overeenkomsten. 
Inhoudelijk wil ik er niet op in gaan.  
 
 
 
 
 

Maar laten we kijken wat ons bindt:  
 Alle godsdiensten hebben geestelijk bedienaren,  
 Alle godsdiensten hebben volgelingen,  
 Alle godsdiensten hebben gebeden.  
 Alle godsdiensten kennen religieuze feestdagen.  
 Alle godsdiensten hebben normen en waarden om vrede en samenleven te 

bevorderen.  
 Alle godsdiensten gaan uit van het goede in de mens. 
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De geschiedenis van inburgeren 
 
Mijn vader heeft gestudeerd in de jaren zestig van de vorige eeuw in Utrecht. In die 
tijd waren er geen speciale voorzieningen voor inburgeren, zoals we die nu kennen. 
Er kwamen toen vele groepen migranten naar Nederland om te gaan werken. Van 
die mensen werd verwacht dat ze weer terug zouden keren naar hun herkomstland. 
Dus werd er niets voor die mensen gedaan. Ze hebben hard gewerkt in verschillende 
beroepen die vaak slecht waren voor hun gezondheid. De Nederlandse taal spraken 
ze over het algemeen niet of hebben dit gebrekkig geleerd. Kinderen speelden een 
grote rol bij de vertaling als deze mensen de dokter of andere instanties moesten 
bezoeken. 
In 1998 komt de Wet inburgering nieuwkomers. Dit is gericht op mensen die nieuw 
zijn in Nederland en moeten inburgeren om de Nederlandse taal te leren en zich te 
oriënteren op de maatschappij en op beroepen. Niet lang daarna in 2001, komt de 
vraag op bij de Regering of oudkomers ook niet moeten inburgeren, omdat ze vaak 
achtergesteld zijn. 
Tien jaar geleden in 2002  is er een wet aangenomen die er op aandrong dat 
geestelijk bedienaren moeten inburgeren. Dit alles komt mede door de aanslagen 
van 11 september 2001. 
Met de nieuwe Wet Inburgering in 2007 worden oudkomers, nieuwkomers en 
geestelijk bedienaren verplicht om in te burgeren. 
Binnenkort op 1 januari 2013 worden inburgeraars zelf verantwoordelijk om hun 
inburgeringsexamen te behalen. 
 
 
Gemeente Den Haag 

 
Ik ben raadslid van de Gemeente Den Haag. In 2011 heeft de Gemeenteraad het 
beleidsplan over Integratie aangenomen. Dat heet: Verschillend verleden, één 
toekomst. In deze nota beschrijft de Gemeente Den Haag hoe zij aankijkt tegen 
integratie en heeft ze als ambitie gesteld dat integratie in één generatie mogelijk 
moet zijn. Daarbij vindt het College van B&W het leren van de Nederlandse taal heel 
belangrijk. Ik zelf ben van mening dat het leren van Nederlandse gemeenschapszin 
ook waardevol is. Ik vind het vreemd dat in die nota de geestelijk bedienaren niet zijn 
genoemd. 

 



Inspiratie voor geestelijk bedienaren 
Dialooghuis Den Haag 

9 oktober 2012 
 

 
 
drs. J.S. (Mitra) Rambaran 

3 

In een latere brief dat gaat over taaltrajecten, kom ik pas tegen dat geestelijk 
bedienaren moeten inburgeren. 
Maar het is een goede zaak dat de Gemeente Den Haag de nut en noodzaak inziet 
van de inburgering van geestelijk bedienaren. Liever te laat dan nooit. 
 
Ik heb vaker tegen de wethouders gezegd hoe belangrijk geestelijke leiders zijn en 
als ze migrantengroepen willen bereiken, dan moeten ze contact leggen met de 
geestelijk leiders omdat deze vaak een belangrijke rol spelen in de 
gemeenschappen. 
Als voorbeeld vertel ik u het verhaal van een geestelijk bedienaar die in Amsterdam 
een cursus gevolgd heeft om seksualiteit en gezondheid bespreekbaar te maken in 
zijn gemeenschap. De wethouder Volksgezondheid weigert echter om deze 
geestelijk leider te benaderen om te zien hoe hij deze kan inzetten. Ik heb dit 
herhaaldelijk bij de wethouder onder de aandacht gebracht en ik zal het blijven 
zeggen. 
In dat kader ben ik blij dat de wethouder Integratie een andere mening is toegedaan 
en dat hij zijn betrokkenheid heeft getoond. 
 
 
Tips voor de geestelijk leiders 
 
Ik heb me een beetje verdiept in wat u allemaal moest leren om te kunnen 
inburgeren. Daarom ben ik ook heel benieuwd naar de ervaringen van de geestelijk 
leiders over hun werk na de inburgeringscursus, die we straks zullen horen. 
Ik wil u een aantal tips meegeven. 
Voor dat ik in de politiek ging, ben ik vier jaar lang voorzitter geweest van de 
Evangelische Broedergemeente in Den Haag. Als voorzitter heb je de rol dat je 
adviezen mag geven aan je geestelijk leider. Ik hoop dus van harte dat u mijn 
adviezen wilt aannemen en misschien wilt toepassen in uw dagelijks werk. 

 
U als geestelijk leider van uw 
geloofsgemeenschap hebt een belangrijke 
maatschappelijke rol. Mensen in het 
Westen zijn over het algemeen het contact 
kwijt geraakt met religie. Het secularisme 
en het individualisme spelen hoog tij in 
Nederland. 
 
 
 

 
 Een molvi weet wat de rol is van de islamitische norm in relatie tot je buren. 

Draag dat uit!  Laten uw volgelingen contacten leggen met hun buren. 
 
 Alle hindoe, moslim en geestelijke leiders dienen een rol te spelen tegen het 

fanatieke gedrag van hun volgelingen. Spreek dat uit! Laten uw volgelingen 
verdraagzaam zijn naar anderen. 

 

 

 Secularisme:   
religie en geloof mogen 
geen invloed uitoefenen 
op de maatschappij.  

 Individualisme: 
gedachten en rechten 
van één persoon zijn 
belangrijker dan die van 
de gemeenschap.  
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 Gebruik uw geloof en uw geestelijke filosofie om eenzaamheid te bestrijden. 
Dit is een van de grote verborgen problemen in een stad, niet alleen 
eenzaamheid van ouderen, maar ook die van gescheiden mannen, 
gescheiden vrouwen, weduwnaars en weduwen. Jongeren die ontspoord zijn 
Predik dit aan uw volgelingen! Laten zij omzien naar deze mensen. 

 
 Gebruik de boodschap van uw geloof om door te geven dat mensen eerlijk 

met elkaar moeten omgaan. Leer dat aan uw volgelingen! Laten zij respect 
hebben voor elk levend wezen. 

 
 

 
Tot slot 
 
Ik ben van het CDA en bij ons hebben alle godsdiensten een plek. Wij zijn een 
voorstander dat godsdienst weer een plaats krijgt in het publieke domein. En daarom 
ben ik blij met deze miniconferentie over geestelijk bedienaren. Ik vind dit een stap in 
de goede richting. We zijn de enige partij in de gemeenteraad die de rol van 
godsdienst bespreekbaar maakt. We worden 
door andere partijen vaak belachelijk gemaakt. 
Maar dat maakt me niet uit. Ik vind het inspirerend 
om hier geweest te zijn.  
 
Ik hoop dat u wilt bidden voor een 
vreedzaam Nederland.   
 
 
 
 
  

 


