
Het is merkwaardig dat er een brede algemene
overtuiging bestaat dat een Amerikaanse aanval
op Irak zal leiden tot meer terreur van de kant
van al-Qaida.1 Er komt nauwelijks iets in de pu-
bliciteit, noch in Nederland noch in Amerika,
wat de banden tussen al-Qaida en Irak aantoont
of zichtbaar maakt. Toch hebben duizenden intu-
ïtief, in de kelders van hun geest, kennelijk onbe-
wust allang uitgerekend dat een Westerse mili-
taire actie tegen Irak zal leiden tot de toename
van het type half anonieme terreur dat we sinds
11 september aan al-Qaida toeschrijven. Vroeger
heb ik zulke intuïtieve berekeningen niet alleen
niet vertrouwd, ik heb ze zelfs altijd voor abjecte
onzin gehouden. De laatste jaren heb ik me daar-
entegen laten overtuigen dat zulke intuïties mo-
gelijkerwijs op harde (maar onbewust uitge-
voerde) berekeningen berusten. 

Om wat voor onbewuste koele berekeningen
zou het in dit geval kunnen gaan? Allereerst na-
tuurlijk om een toepassing van de regel ‘de vij-
and van mijn vijand is mijn vriend’. Irak en al-
Qaida zijn beide vijanden van Amerika, en zijn
dus vrienden. Ook wie geen wiskunde in zijn
eindexamenpakket had zitten, begrijpt dat. De
tweede onbewuste berekening is er wellicht op
gebaseerd dat al-Qaida zichzelf nadrukkelijk pre-
senteert als de wrekende arm van de islam. Wie
vervolgens oog in oog staat met een moslims

medemens, neemt noch bewust noch onbewust
veel waar van een moslimse behoefte aan wraak,
en ziet evenmin veel aandrift tot bloedvergieten.
Natuurlijk, er zijn rare moslims, zoals er ook rare
vvd’ers en rare PvdA’ers zijn, en een heel enkele
keer zie je weleens iets van verborgen razernij of
stiekemheid, maar dan gaat het toch meestal om
officials die in een tv-uitzending een officieel
standpunt verkondigen. In het contact met ge-
wone moslimse medeburgers komt zelden of
nooit iets te voorschijn van al die hartstochten
waar al-Qaida voor staat, en waar de al-Qaida ac-
tivisten kennelijk voor willen sterven en moor-
den. Dus, redeneren velen dan, al dan niet be-
wust, is het niet ‘de islam’ die achter de al-Qaida-
aanslagen zit. Maar wat of wie dan wel? Wie
luistert naar de rekenmeesters in de kelders van
het onbewuste, kan niet om Irak heen, al was het
alleen maar omdat de daadwerkelijk gepleegde
terreurdaden nogal wat logistiek vereisten, en
zonder de hulp van een staat nauwelijks uitge-
voerd hadden kunnen worden. Die behulpzame
staat, dat zal het Vaticaan wel niet geweest zijn.
Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met
verhalen over martelaarschap, een koran op de
achterbank van een bij een vliegveld aangetrof-
fen minibusje, een blinde sjeik als sleutelfiguur,
enzovoorts, enzovoorts, kortom: verhalen van
het soort ‘Is dit niet wat al te toevallig?’. En ver-
der, Irak was eigenlijk al in oorlog met Amerika
en Engeland, er worden althans regelmatig bom-
bardementen boven de no-fly zones van Zuid-Irak
uitgevoerd. 
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Wat we waarnemen wanneer we oog in oog
staan met een gewone moslim klopt niet met
wat de media ons vertellen over het in naam van
de islam gepleegde geweld in het Midden-
Oosten, in Afrika, in Azië, in Amerika, in Austra-
lië en zelfs in Nederland. Toch is dat geweld er en
ik kan die tegenspraak die dat oproept niet hele-
maal oplossen. Ik zal alle gangbare ‘verklaringen’
voor de in de naam van de islam gepleegde ter-
reurdaden eens langslopen. Misschien dat er een
verklaring tussen zit die hout snijdt en die ons in
staat stelt de wereld waarin we leven beter te be-
grijpen, en die misschien zelfs die tegenspraak
oplost of vermindert.

negen verklaringen gewogen

De eerste verklaring, die moet afvallen, is dat
fundamentalisme een vorm van supervroom-
heid is, een soort aan de kook geraakte, dan wel
aangebrande godsdienst. Fundamentalisten ge-
dragen zich zelden supervroom, en in hun pam-
fletten wordt niet zelden zelfs uitermate scham-
per gedaan over de mannen en vrouwen die de
ganse dag en nacht in gebed zijn verzonken.
Zulke pamfletten worden niet moe om ons uit te
leggen dat het om actie gaat, broeders en zusters,
actie voor het rijk van God, niet om het zingen
van psalmen. Ook de 11 september-activisten
oogden niet als moslimse supervromen, en even-
min was dat het geval bij de moordenaar van
Rabin. 

Evenmin is fundamentalisme als godsdienst
vermomde politiek, al lijkt het er soms wel veel
op. Maar, voor zo ver ik weet, behalve misschien
de christelijke fundamentalisten in Nederland,
hebben fundamentalistische bewegingen nooit
een compleet of bijna compleet politiek pro-
gramma gepresenteerd. Wel slagzinnen, wel leu-
zen, wel opwinding over van alles en nog wat,
maar geen pogingen een consistent alternatief te
formuleren. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat
politici in hun strategische opzetjes geen ge-
bruik zouden kunnen maken van fundamenta-
listen. Maar fundamentalisme is geen politiek
systeem, daar is het te fragmentarisch voor. 

Ook een derde verklaring, dat fundamenta-
lisme een soort kernfusie zou zijn tussen poli-
tiek en godsdienst, met rare en onvoorspelbare
fall-out, acht ik niet langer juist. Het is wel een
leuk gevonden beeld, die tweevoudige natuur
van het fundamentalisme, fundamentalisme is
volgens dat beeld geheel godsdienst en geheel
politiek, en met behulp van dit beeld kunnen
allerlei aspecten van het fundamentalisme tref-
fend worden geïllustreerd, maar een beeld heeft
op zich geen bewijskracht of verklarende wer-
king.

Een tot voor kort veel gehoorde verklaring, de
vierde, voor de terreuracties van islamitische
fundamentalisten was dat armoede de drijfveer
achter de acties was. Talloze politici hebben offi-
cieel verklaard dat de fundamentalisten door ar-
moede werden gedreven, en vaak werd daar me-
teen aan vastgeknoopt dat hun regering wel wou
meebetalen aan het beëindigen van die armoede.
Toch kan armoede de reden niet zijn. Zo goed als
iedereen in de derde wereld in het algemeen, en
in de islamitische wereld in het bijzonder, is
arm. Als armoede fundamentalisme genereerde,
dan was iedereen op deze planeet zo’n beetje fun-
damentalist. Dat is niet zo, dus armoede voldoet
niet als verklaring. Bovendien zijn de al-Qaida-
activisten, bin Laden voorop, duidelijk niet arm-
lastig.

In academische proefschriften is nog al eens
als een vijfde verklaring uitgedragen dat het isla-
mitisch fundamentalisme verklaard kon worden
uit de koloniale strijd die de Arabieren en de
meeste moslims tegen het Westen hadden moe-
ten voeren. Die legitieme koloniale strijd was
dan, helaas, uitgegroeid dan wel omgevormd tot
de fundamentalistische strijd tegen de neokolo-
niale lokale regimes die de islamitische wereld
in hun greep hebben. Het klinkt mooi en goed,
maar het klopt niet, al verheldert het wel iets.
Turkije bijvoorbeeld is nooit een kolonie van wie
dan ook geweest, toch heeft ook Turkije te lijden
van fundamentalistische acties op een manier
die nauwelijks verschilt van wat er in de Arabi-
sche landen die wel een kolonie geweest zijn aan
de hand is. 
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Op een punt verschilt Turkije wel van de Ara-
bische landen: de heersende elite heeft, in de da-
gen van Atatürk, de jaren twintig van de vorige
eeuw, maatregelen jegens de islam durven ne-
men die in elk ander islamitisch land ondenkbaar
zijn. Het Arabische alfabet is afgeschaft en ver-
vangen door ons alfabet, de plaatselijke ayatol-
lahs zijn onder staatscontrole geplaatst, gods-
dienstige verenigingen zijn verboden, de islami-
tische rituele teksten worden gereciteerd in het
Turks in plaats van het Arabisch, de islamitische
wet is vervangen door Westerse wetboeken, er is
officieel een scheiding aangebracht tussen poli-
tiek en godsdienst ¬ het zijn stuk voor stuk
maatregelen waar de heersende elites in Cairo,
Damascus en de andere Arabische hoofdsteden
nog steeds nauwelijks van durven dromen. Ze
zouden die maatregelen graag nemen, als ze het
durfden of konden. Maar dat kunnen ze niet.
Waarom kon dat in Turkije dan wel? Vermoede-
lijk omdat het Turkse leger Turkije in de twinti-
ger jaren op buitenlandse legers heeft weten te
heroveren, en zichzelf daarmee het prestige en de
legitimiteit heeft verschaft die je nodig hebt als je
de lakens wil uitdelen. Dat de huidige regeringen
in de islamitische wereld, met uitzondering van
Turkije, het gevoel hebben dat zij die legitimiteit
niet hebben, geeft te denken, en draagt bij aan de
verscherping van de bestaande problematiek.

Moslims zelf betogen soms, de zesde moge-
lijk verklaring, dat het fundamentalisme is ont-
staan doordat de islamitische wereld niet meer
door die islamitische goddelijke wetten gere-
geerd wordt, maar door onrechtvaardige wetten
die de plaatselijke tirannen zelf hebben bedacht,
of, erger nog, aan het Westen hebben ontleend.
Het zou kunnen, maar in Saoedi-Arabië gelden
wel degelijk de wetten van de islam, de sharia, en
desalniettemin is er ook in Saoedi-Arabië een
forse fundamentalistische oppositie. Veel van de
activisten die op 11 september Amerika aanvie-
len, waren overigens van Saoedische komaf. In
die wetten zit het hem dus niet, hoe vaak we dat
ook van islamitische kant horen kunnen.

Zou sociale achterlijkheid de oorzaak kunnen
zijn? Dat zou de zevende mogelijke verklaring

zijn. De wereld van de islam wordt immers ge-
plaagd door analfabetisme, werkloosheid, gebrek
aan openbaar vervoer, wisselgeld en gezond-
heidszorg? Er zou een verband kunnen zijn,
maar de fundamentalistische activisten zelf zijn
geenszins analfabeet, ze zijn meestal zelfs hoog
opgeleid, en ze waren meestal nog te jong om de
werkloosheid aan den lijve ervaren te kunnen
hebben. Er is hier wel een element dat om extra
aandacht vraagt. De activisten voor zo ver die be-

kend geworden zijn, waren weliswaar hoog op-
geleid, maar niemand zal hebben willen geloven,
zeker zij zelf niet, dat er in hun nabije toekomst
aanlokkelijke carrièreperspectieven naar hen
lonkten. Sociale uitsluiting van de soort carrières
waar de elite wel deel aan heeft, zou dus een rol
kunnen spelen. De onneembaarheid van de bar-
rière die er tussen de verschillende klassen in het
Midden-Oosten bestaat, is misschien geen ver-
klaring voor het fundamentalisme, maar wel een
omstandigheid die we steeds weer tegenkomen.
Zelfs in het geval van Osama bin Laden speelde
sociale uitsluiting een rol: hij was dan wel rijk en
kwam uit een rijke familie, maar wie in Saoedi-
Arabië geen prins is, is niet veel meer dan ver-
edeld huispersoneel. De ware elite in Saoedi-Ara-
bië is de clan van de prinsen, wie daar niet bij
hoort is niks. Het is niet leuk om in je eigen land
niks te zijn.
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Als achtste verklaring wordt vaak de verplet-
terende nederlaag van Egypte en Syrië in de oor-
log tegen Israël in juni 1967 genoemd als grond
voor het ontstaan van het fundamentalisme. Die
idiote en beschamende nederlaag heeft de
geesten zeker rijp gemaakt voor het besef dat er
iets niet deugt in de islamitische wereld. Kenne-
lijk, zo hebben velen destijds geconcludeerd, is
de modernisering zoals die onder Nasser is inge-
zet, geen weg die tot iets goeds leidt. Maar Ma-
rokko, Algerije en Tunesië, die nauwelijks iets
met deze oorlog van doen hebben gehad, hebben
evenveel onder fundamentalisme te lijden als
Egypte en Syrië. De oorlog van 1967 heeft veel los
gemaakt, niemand zal het ontkennen, maar een
verklaring voor de opkomst van het fundamen-
talisme is het niet. 

Is het misschien ¬ negende mogelijkheid ¬
de anti-Arabische en anti-islamitische houding
van Amerika die de mensen in het Midden
Oosten zo gevoelig heeft gemaakt voor funda-
mentalisme? Volgens de Arabische staatsmedia
van het moment is dat het geval. De media in de
Arabische wereld zijn de laatste maanden exces-
sief anti-Amerikaans. Maar heeft Amerika de
moslims en de Arabieren wel zo onaardig behan-
deld als de Arabischtalige media het dezer dagen
doen voorkomen? 

amerika en israël

Als we de geschiedenis even terugspoelen, zien
we nogal wat pro-Arabische en pro-islamitische
Amerikaanse interventies.2 Allereerst, en het
meest spectaculair, de actie in Koeweit in 1991.
Amerika had het land ook zelf kunnen houden.
De lijst is lang: Nasser werd gesteund tegen Is-
raël, Engeland en Frankrijk, tijdens de Suez-cri-
sis 1956. In 1979 werd de favoriet van Amerika,
de Sjah, toch niet gesteund tegen Khomeini.
Amerika heeft ongetelde miljarden besteed aan
steun voor anti-Sovjet moslimrebellen in Afgha-
nistan. In 1973 heeft Amerika Egypte gered tegen
Israël. Arafat is gered van Israël in Beiroet in
1982. Moslims in Bosnië en Kosovo zijn ge-
steund tegen Joegoslavië. Het islamitische Pak-

istan is gesteund tegen India, het moslimse Tur-
kije tegen Griekenland. De Syrische hegemonie
over het min of meer christelijke Libanon heb-
ben de Amerikanen geaccepteerd, en bovenal,
sinds elf september horen we te pas en te onpas:
‘Dit is geen oorlog tegen de islam’. 

Hebben de Amerikanen de Arabieren haast
niet te vaak geholpen? Dat mensen de neiging
hebben ruzie te gaan maken met diegenen die
hen te vaak helpen ¬ iedere hulpverlener weet
het. Maar geldt zoiets voor staten ook? Je zou het
haast zeggen als je ziet hoe vaak Amerika de kant
van de Arabieren heeft gekozen, en wat dat Ame-
rika heeft opgeleverd. Maar, als je de Arabische
beschuldigingen jegens Amerika in deze context
nog eens herleest, en goed bekijkt wat ze precies
zeggen, zul je zien dat Amerika vooral van arro-
gantie en zwakheid wordt beschuldigd. In het be-
sef van de Arabische publieke opinie heeft Ame-
rika zich laten verjagen uit Somalië en uit Liba-
non, en is Amerika niet bereid militaire offers te
brengen om de eigen zaak te verdedigen: Ame-
rika wordt als een papieren tijger beschouwd,
luidruchtig en onmachtig.

Het is mogelijk dat de vele gevallen waarin
Amerika Arabische en/of moslimse leiders te
hulp is geschoten, bij die leiders wrevel heeft ge-
wekt, maar in de Arabische wereld zelf is van die
wrevel op straat weinig te zien. Jongemannen
kleden zich als James Dean, niets is leuker dan
eten bij de Pizza Hut en bij McDonald’s; cola en
aanvraagformulieren voor Amerikaanse PhD-
beurzen alom. Nee, met anti-Amerikanisme ko-
men we er niet.

Kan het het Palestijnse probleem zijn, de
tiende verklaring? De voorkeursbehandeling die
de Amerikanen kennelijk aan Israël geven? De
impliciete erkenning die er in de Amerikaanse
politiek zit dat Israeli’s en Amerikanen wel echte
mensen zijn, en de Palestijnen eigenlijk niet?
Het is mogelijk dat dit een rol speelt, maar ik
denk het niet dat het een erg gewichtige factor is.
Want wat is er nu zo onmenselijk aan de Israëli-
sche aanpak van Palestijnse burgers? De Pa-
lestijnse Intifada duurt nu al jaren, terwijl verge-
lijkbare Intifada’s binnen Arabische landen door-
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gaans binnen enkele uren afgelopen waren, al-
thans niet langer geduurd hebben dan nodig was
om de burgerbevolking ervan te overtuigen dat
wanneer het leger met scherp schoot, je maar be-
ter naar huis toe kon gaan. 

Israël behandelt de Palestijnen slecht, ik ben
blij dat ik geen Israeli ben en dat ik zou moeten
leven met het besef hoe slecht mijn regering een
grote groep mensen die geen kant uit kan behan-
delt. Maar de regeringen van de buurlanden be-
handelen hun onderdanen niet beter, meestal ei-
genlijk veel slechter. Laten we wel wezen, als le-
vensverzekeraar kan je beter een paar Arabische
cliënten in een Israëlische gevangenis hebben,
dan in een Syrische of Iraakse gevangenis. De
manier waarop Israël zijn Arabische onderdanen
behandeld, kan niet tot in alle uithoeken van de
Arabisch-islamitische wereld een aanleiding zijn
om anti-Amerikaans te worden of het funda-
mentalisme te omhelzen. Voor Palestijnen die
naar nationale onafhankelijkheid streven, liggen
de zaken natuurlijk anders. Maar ook voor hen
geldt dat Israël vijand nummer één is, niet Ame-
rika waarmee de Palestijnse Autoriteit braaf en
dapper samenwerkt.

Het Palestijnse probleem zo luchthartig weg
te schuiven als oorzaak van fundamentalisme en
terreur in naam van de islam is naar Neder-
landse opvattingen waarschijnlijk ontoelaatbaar.
Ik deel de Nederlandse verontwaardiging over
hoe de Palestijnen behandeld worden voor de
volle honderd procent. Maar ik zou er wel vrede
mee kunnen hebben als er in Nederland wat
meer verontwaardiging bestond over hoe Arabi-
sche regeringen hun burgers behandelen. Het is
niet dat we het niet weten, intuïtief weten we het
weer heel goed: kijk maar hoe er in buurten en
wijken lokaal geprotesteerd wordt als er een Ara-
bier die geen verblijfsvergunning voor Neder-
land heeft weten te verkrijgen, dreigt terug ge-
stuurd te worden naar zijn land van herkomst.
Op het niveau van buurt en wijk weten Neder-
landers vrij aardig dat de regeringen van de Ara-
bische en islamitische landen niet deugen. Maar
er zijn zo veel landen waar de regering in de
ogen van de bevolking niet deugt. Niet al die lan-

den zijn kweekplaatsen van religieuze terreur.
Wel maken de ontwikkelingen in zulke landen
goed zichtbaar dat godsdiensten niet zo zeer die-
nen om de bestaande orde te steunen, niet het
opium van het volk zijn, al komt het, toegegeven,
wel eens voor dat godsdiensten die rol spelen.
Veel vaker is het het geval dat de godsdiensten
dienen als leverancier van argumenten om de
openbare orde juist aan te vallen, en te onder-
mijnen.

en de moderniteit?

Toch, Palestina speelt een rol, niet alleen in het
debat, maar ook in de werkelijkheid van Ara-
bisch-islamitische wereld, zij het dat hoe verder
een land van het Palestijns-Israëlische slagveld
afligt, hoe kleiner de rol van het Palestina-con-
flict uitvalt. Ook zijn er maar al te veel Arabieren
en moslims die geheel onverschillig staan tegen-
over het Palestina-vraagstuk. Hoe groot de rol
van het Palestina-conflict zal zijn in het natio-
nale debat binnen een bepaald Arabisch dan wel
islamitisch land, wordt eigenlijk steeds door de
zittende, heersende regimes bepaald. Niet door
de islamitische terroristen. Er zijn zelfs, anders
dan wij hier in Nederland meestal denken, een
aantal fundamentalistische islamitische leiders
in Egypte geweest die in woord en geschrifte af-
stand hebben genomen van de anti-Israël hetzes
van de officiële regeringen, wellicht weer een
toepassing van het de vijand van mijn vijand is
mijn vriend principe.

Een van de meeste wijdverbreide verklarin-
gen ¬ de elfde mogelijkheid ¬ voor het opruk-
ken van het fundamentalisme in de islamitische
wereld is dat het fundamentalisme verzet tegen
de moderniteit is.3 Dat is heel goed mogelijk,
maar bepaalde aspecten van de moderniteit blij-
ken voor de fundamentalisten geen enkel pro-
bleem te zijn. Faxen, machinegeweren, internet,
het ziet er niet naar uit alsof onze fundamenta-
listische terroristische medemens daar een pro-
bleem mee heeft. Waar hij wel moeite mee heeft
is een heel bepaald aspect van de moderniteit: de
vrije keuze waar een ieder over beschikt om wel
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of niet op een traditionele manier wel of niet
godsdienstig te zijn. De moderniteit biedt die
keuze, en dat is naar mijn idee waar de funda-
mentalisten bezwaar tegen maken. Dit geldt
voor alle fundamentalisten (joodse, christelijke
en islamitische): de keuzevrijheid die de moder-
niteit biedt, is het object van hun toorn en hun
wrake. De letterlijke onfeilbaarheid van de bijbel
of een ander heilig boek is binnen de veront-
waardiging over die keuzevrijheid een vanzelf-
sprekend detail dat de discussie nauwelijks nog
waard is.

Wanneer we wat langer stilstaan bij de funda-
mentalistische verontwaardiging over die mo-
derne keuzevrijheid, wordt ineens veel duidelijk.
Fundamentalisten vallen zelden of nooit aanhan-
gers van andere godsdiensten aan. Wel maken ze
slachtoffers onder hun partijgenoten. Zowel Ra-
bin als Sadat is door fundamentalisten uit de ei-
gen parochie vermoord. Het gaat fundamenta-
listen kennelijk vooral om die eigen parochie.
Het gaat hun er om duidelijk te maken dat de
keuze voor iets anders dan de eigen parochie, bij-
voorbeeld de moderniteit, kostbaar is, en zwaar
zal worden gestraft. Fundamentalistische groe-
pen hebben het vooral over het gedrag in het
openbaar van hun eigen parochianen, niet over
hun geloofsovertuiging. Zo lang je haar maar
goed zit onder de hoofddoek, ben je veilig, onge-
acht de gedachten die er onder die haren rond
circuleren.

prijsopdrijving

Fundamentalisten kiezen steeds voor spectacu-
laire acties die vol theater en drama zijn. Het in
het openbaar stenigen van een ontuchtige levert
een behoorlijk barbaars spektakel op, dat op twij-
felaars in de eigen gelederen stellig grote indruk
maakt. De acties tegen de Twin Towers waren een
ongeëvenaard spektakel, waar ook zeker meer-
dere regisseurs en producenten voor nodig ge-
weest zijn. Die acties waren erop gericht de mos-
lims op deze planeet iets te laten zien: Amerika
was niet sterk, Amerika was even kwetsbaar als
een dorp in de vuurlinie in het Midden Oosten.

En vooral: wie wenst over te lopen van de geslo-
ten wereld van de islam naar de open wereld van
de vrije moderniteit, die is na overgelopen te zijn
niet veilig. Die nieuwe wereld van de moder-
niteit kan geen veiligheid bieden. 

Als het fundamentalisme een godsdienstige,
etnische beweging zou zijn, zou het zich meer
richten op buitenstaanders. Buitenstaanders
zouden, in dat geval, gevraagd moeten worden
de knie te buigen voor de islam. Maar het kan de
fundamentalisten weinig schelen wat de buiten-
staanders doen, het gaat de fundamentalisten
om wat de leden van hun eigen parochie doen.
Binnen de eigen parochie moeten de bazen de
knechten bij de les houden, en de mannen de
vrouwen. Iedereen moet goed begrijpen hoe
duur en gevaarlijk het is uit te treden. Uittreden
naar een club die niet bereid is tanks en F-16’s be-
schikbaar te stellen als je in moeilijkheden komt
met je oude parochie, moet kunnen worden
voorgesteld als zinloos. En iedereen weet hoe
weinig clubs er zijn die een nieuw lid met F-16’s
en een tank zullen willen verdedigen.

Veel fundamentalisten richten hun pijlen op
liberalere versies van hun eigen godsdienst. Dat
geldt weer zowel voor christelijke als joodse als
moslimse fundamentalisten. Het is moeilijk
voorstelbaar dat, bijvoorbeeld, het ontstaan van
een liberaler christendom een gevolg is van bui-
tenlandse invloed, of geregisseerd wordt door de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst
(aivd). Moslims daarentegen kunnen nog wel
willen geloven dat liberalere vormen van islam
ontstaan zijn onder invloed van de duistere
krachten van de moderniteit, maar een koele blik
op de ontwikkeling van moderniserende christe-
lijke en joodse religieuze bewegingen zou hen op
andere ideeën moeten brengen. Denk bijvoor-
beeld aan de consternatie in het Nederland van
de twintiger jaren van de vorige eeuw toen wat
minder zware christenen betoogden dat slangen
niet kunnen praten, anders dan in het begin van
het boek Genesis wordt verhaald. Daar zat de
Binnenlandse Veiligheidsdienst (bvd) niet ach-
ter, achter die commotie toen. De fundamenta-
listische jacht op afwijkende meningen in eigen
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kring bevestigt naar mijn idee wederom dat het
de fundamentalisten vooral gaat om het opdrij-
ven van de prijs voor uittreding, en dat ze daarbij
uit de aard der zaak hun eigen traditionele aan-
hang voor ogen hebben.

Fundamentalisten zijn in feite bezig de kost-
prijs van uittreding omhoog te jagen. Die funda-
mentalistische acties kosten wel offers, maar
zonder een klein aantal martelaars kan een gods-
dienstige beweging nu eenmaal niet in leven
blijven. Martelaren die hun leven overhebben
voor de bevestiging van de waarheid van de
godsdienst roepen bij twijfelende gelovigen im-
mers het gevoel op dat als een martelaar zijn hele
hebben en houden voor God overheeft, dat hij, de
twijfelende gelovige, dan toch op zijn minst wel
even vijf minuten kan opofferen, om te bidden.
Wie martelaar wordt, verschaft niet alleen zich-
zelf een ereplaats in het paradijs, maar levert zijn
nabestaanden bovendien hier op aarde al
prestige op, en mogelijkerwijs zelf een post-
wissel uit Irak. Misschien dat over twintig of
dertig jaar de biopsychiatrie in staat is met be-
hulp van een beetje wangslijm vast te stellen of
en waarom iemand martelaar wenst te worden. 

martelaarschap

Op dit moment zijn we niet in staat meer te doen
dan de voor- en nadelen van martelaarschap op
te sommen, en te proberen een afweging te ma-
ken. In de ogen van een nuchter modern mens
wegen de voordelen voor het individu dan niet
op tegen de nadelen. Vanuit de gemeenschap zou
het daarentegen er wel eens anders uit kunnen
zien. Wanneer de gemeenschap te lijden heeft
van uittredingen, dan is het juist efficiënt dat de

fundamentalisten de prijs daarvan zo hoog mo-
gelijk willen opjagen. Eén martelaar houdt mis-
schien wel duizenden potentiële afvalligen
binnen. De boekhouding, dan wel de winst- en
verliesrekening luidt dan in de min tien martela-
ren, en in de plus tienduizend voor de gods-
dienst behouden zielen. De elite binnen de ge-
meenschap jaagt via terreur de kostprijs van uit-
treden op, juist omdat ze heel goed beseffen dat
velen binnen de beweging overwegen uit te tre-
den, en dat uittreding voor velen een aantrekke-
lijke optie is. Als al deze speculatie klopt, ver-
klaart het waarom de imams binnen de islam zo
weinig over 11 september zeggen. Zij weten dan,
al dan niet bewust, dat 11 september tot doel
heeft hun schapen binnen de kudde te houden.
Ook zij zelf worden trouwens door de dreiging
die van 11 september uitgaat, binnen de kudde
gehouden. 

Bijna elke verklaring die er voor het funda-
mentalisme wordt aangeboden, heeft wel een
paar aardige kanten die iets duidelijk maken
over een groep bewegingen waar we misschien
nog veel over zullen horen. Maar de verklaring
die de meeste verschijnselen verklaart, dat is de
beste. De meeste verschijnselen worden ver-
klaard door het fundamentalisme te beschouwen
als een vorm van prijsopdrijving en marktversto-
ring. Op een vrije markt zouden meer moslims
kiezen voor de moderne wereld. Dus begeren
fundamentalisten die vrije markt te verstoren
door de prijs voor uittreding uit de traditionele
islam excessief op te jagen. Ik denk dat er in
Nederland wel een parlementaire meerderheid
te vinden is die dit soort marktverstoring effec-
tief aan kan pakken.
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