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Samenvatting

Is het legitiem om religieuze argumenten te gebruiken in het publieke debat? In de
politieke iloso ie is deze kwestie het onderwerp van theorieën vandepublieke rede.
De publieke rede is een concept uit de liberale politieke theorie dat aangeeft welke
argumenten al dan niet mogenworden gebruikt in het publieke debat. Vaakworden
religieuze argumenten bij de niet geoorloofde argumenten gerekend. In mijn proef-
schrift bekritiseer ik deze theorieën wegens de mate waarin zij van burgers met en
zonder publiek ambt zel beperking vragen wat betreft het gebruik van religieuze
argumenten. Ik pleit er voor dat religieuze argumenten in het publieke debat veel
meer ruimte krijgen dan demeeste aanhangers van de publieke rede bereid zijn toe
te staan. Ook die ilosofen die tegemoet proberen te komen aan de tegenwerping
dat het uitsluiten van religieuze argumenten teveel van gelovige burgers vraagt leg-
gen in hun theorieën onredelijke beperkingen op aan religieuze burgers. Dat soort
beperkingenworden gebaseerd op het argument van dwang,maar zoals ik betoog is
dat argument alleen overtuigend in het geval van burgers met een publiek ambt en
niet in het geval van gewone burgers. Ik stel daarom voor om zel beperking alleen
van burgers met een publiek ambt te vragen. Een uitzondering hieropmoet worden
gemaakt voor parlementsleden van religieuze partijen, omdat het hun taak is om
religieuze burgers te vertegenwoordigen. In tegenstelling tot een weidverbreide
opvatting staan demeeste religieuze partijen niet op gespannen voetmet de liberale
democratie. Diegene die dat wel doen dienen getolereerd te worden.






