
Uitnodiging 
 

Artikel 1-lezing 2011 door prof. Kristin Henrard 
 
 

Gelijkheid voor minderheden: een neerwaartse spiraal? 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Artikel 1-lezing 2011 
op 

 
donderdag 24 maart 2011 van 15.00 tot 17.00 uur 
(thee en koffie vanaf 14.30 uur; borrel tot 18.00 uur) 
in de Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht 

 
- - - 

In de artikel 1 lezing van 2011 bespreekt Kristin Henrard de belangrijke betekenis van het 
gelijkheidsbeginsel voor minderheden.  

Het minarettenverbod in Zwitserland, de collectieve uitzetting van Roma in Frankrijk, de 
discussies in Nederland over hoofddoeken, burqa´s en handen schudden: deze voorbeelden 
duiden erop dat een toenemende afkeer ten aanzien van de manifestatie van de eigen 
identiteit van minderheden leidt tot openlijke discriminatie. Deze negatieve aandacht voor 
identiteitskwesties van minderheden vertaalt zich bovendien in een (verdere 
verslechtering van de) sociaal-economische achterstandspositie van deze groepen. 

Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot het internationaal recht, en vooral het verbod 
van rassendiscriminatie dat zo hoog in het vaandel wordt gevoerd binnen de VN, de Raad 
van Europa en de EU? Bieden de internationale toezichthouders soelaas? Zo ja, kunnen de 
nationale toezichthouders hier inspiratie uit putten? 

 
De lezing zal van commentaar worden voorzien door Dick Houtzager. Er is daarna ruim tijd 
voor discussie. 
 
Kristin Henrard is hoogleraar Minderhedenbescherming aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Ze promoveerde in 1999 aan de Katholieke Universiteit Leuven op een 
onderzoek naar het verband tussen individuele mensenrechten, minderheidsrechten en het 
recht op zelfbeschikking en een adequaat niveau van minderhedenbescherming in Zuid-
Afrika. Henrard doceert mensenrechten, ook in rechtsvergelijkend perspectief, 
minderhedenbescherming, staatsrecht, inleiding publiek recht en vreemdelingenrecht. In 
2008 initieerde ze het internationale en multidisciplinaire  ‘Minority Research Network’. 
 
Dick Houtzager is sinds 2010 lid van de Commissie Gelijke Behandeling en werkte daarvoor 
onder meer bij Art. 1 en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.  
 



 
- - - 

 
De Artikel 1-lezing is een initiatief om het juridische en politieke debat te stimuleren met 
betrekking tot de grondwettelijke anti-discriminatiebepaling als verwoord in artikel 1 van 
de Grondwet. De lezing vindt jaarlijks plaats en wordt georganiseerd door de afdeling 
Rechtstheorie, Departement rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht. 
 
De toegang is vrij. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar M.vanBon@uu.nl.  
Graag tot ziens op 24 maart! 
 
Organiserend comité 
Frank Kampers 
Wibo van Rossum 
Jet Tigchelaar 
 
 
Eerdere sprekers (zie ook de website): 
2010: Prof. Ashley Terlouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen over de betekenis 

van het gelijkheidsbeginsel is voor migranten. Prof. Peter Rodrigues (Universiteit 
Leiden en Anne Frank Stichting) refereerde. 

2009: Prof. Eva Brems van de Universiteit Gent over ‘Botsende grondrechten: over 
politieke partijen die discrimineren. Belgische rechtspraak over het Vlaams Blok en 
Nederlandse oordelen over de SGP.’ Prof. Jit Peters (UvA) refereerde. 

2008: Onder de noemer ‘Botsing vrijheid van meningsuiting met gelijkheidsbeginsel’ 
spraken Aernout Nieuwenhuis (UHD staatsrecht UvA) over de ‘state of the art’ van 
het geldende recht, Ronny Naftaniel (directeur CIDI) over de ontkenning van de 
holocaust, Coskun Çörüz (lid Tweede Kamer CDA) over het islamitisch perspectief 
en Matthijs de Blois (UD rechtstheorie, UU) over godslastering. 

2007: Prof.mr. H.M.T. Holtmaat, ‘De zaak Albayrak & Aboutaleb tegen Wilders & Half 
Nederland: een duidelijk geval van discriminatie, maar niet strijdig met artikel 1 
GW.’ Prof.mr. M.L.P. Loenen, ‘Botsing van grondrechten in een pluriforme 
samenleving.’ 

2006:  Prof.mr. J.E. Goldschmidt, ‘Allen voor één, één voor allen.’ 
2005:  Prof.mr.drs. B.P. Vermeulen, ‘Immigratie-, integratie- en onderwijsbeleid in het 

licht van het gelijkheidsbeginsel.’ 
2004:  Prof.dr. C.J.M. Schuyt, ‘Artikel 1 van de Grondwet, discriminatie en de dynamiek 

van sociale onderscheidingen’. 
2003:  Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Gelijk in waardigheid. Over de zin van artikel 1 van de 

Grondwet.’ 
 
 


