
‘ (…) de Europeanen spreken over de dreiging van
de islam, terwijl de moslims zich beklagen over on-
begrip, herhaalde onderwerping en de tegenspraak
tussen de beloften van de liberale democratie en de
hardnekkige marginale positie van de buitenlan-
ders. Als we erin slagen met concrete vragen en
analytische antwoorden betere voorwaarden voor
communicatie te scheppen en een nieuwe politieke
wind te laten waaien, leveren we een historische
bijdrage voor Europa, de moslimse wereld en het
intellectuele klimaat van vandaag.’

Dit is een uitspraak van Mohammed Arkoun,
gedaan tegenover Frits Bolkestein in hun boek
Islam en democratie. Volgens mij geeft deze uit-
spraak uit 1994 ook nu nog de essentie aan van
de problematiek van ‘Islam en integratie’. 

‘Islam en integratie’. Er zijn veel wetenschap-
pers die een andere titel zouden kiezen en wel:
‘Moslims en integratie’. Wat is het verschil? ‘Is-
lam en integratie’ gaat over problemen, het duidt
op twee begrippen waarvan de één wenselijk is
(integratie) en de ander kennelijk een belemme-
ring (islam). Proef nu de titel ‘Moslims en inte-
gratie’. Dat is veel vriendelijker, veel dichterbij.
Het gaat niet meer over een belemmerende reli-
gie, maar over mensen die op velerlei wijze inte-
greren.

‘Moslims’ of ‘islam’ ¬ het is niet zomaar een
verschil in woordkeuze, maar de weerspiegeling
van twee geheel uiteenlopende benaderingen.
De eerste verwijst naar individuen met uiteen-

lopende kenmerken als herkomst, nationaliteit
en cultuur die een bepaald geloof gemeenschap-
pelijk hebben. De tweede verwijst naar mensen
wier geloof dusdanig omvattend en bepalend is
dat het alle andere kenmerken overheerst en hen
dus als het ware tot representanten van hun ge-
loof maakt. Dit verschil in benadering is onder-
werp van een langdurig en heftig debat onder
islamkenners; twee partijen staan tegenover el-
kaar, de oriëntalisten en de moderne islamolo-
gen. Het oriëntalisme ¬ en ik parafraseer nu pro-
fessor Gudrun Krämer (isim Newsletter 5/2000)
¬ is de opvatting dat de islam een afgezonderde,
homogene en tijdloze entiteit vormt, waarvan
het wezen wordt bepaald door zijn normgevende
teksten, dus de Koran als het woord gods en de
Soenna, de traditie van de profeet Mohammed.
Hoewel de islam een grote verscheidenheid van
verschijningsvormen kent, is de kern stabiel en
allesbepalend. Moslims zijn primair moslims en
pas veel later dragers van een specifieke taal en
cultuur en politieke opvattingen. Veel oriëntalis-
ten zijn van mening dat de claim die de islam legt
op zowel de geestelijke als de seculiere wereld
hem maakt tot een factor die neigt tot overheer-
sing. De islam, zo stellen zij, heeft zich ontwik-
keld onder specifieke omstandigheden, veelal
van dictatuur, en is niet verbonden met het wes-
terse begrip van vrijheid, van democratie, van
mensenrechten en van Verlichting.

De moderne islamologen bekritiseren het
oriëntalisme als een ideologisch project met
wortels in het kolonialisme en westers superi-
oriteitsdenken. Volgens hen wordt de islam  ver-
draaid tot ‘het ultieme andere’ (de vijand, de be-
dreiging) en wordt hij gebruikt als negatief
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door twee prominente leden van de vvd en de
PvdA.

Ayaan Hirsi Ali (nrc Handelsblad 4-10-02) be-
nadrukt de verworvenheden van de Nederlandse
samenleving op het gebied van vrijheid en van
solidariteit. Zij mist evenwel solidariteit waar
het gaat om de achtergestelde positie van mos-
limvrouwen, het verbod van geloofsafval en het
verbod voor vrouwen om te trouwen buiten de
eigen religie. De vrijheid van de Nederlandse
samenleving staat haaks op de herkomstgebon-
den dwang van traditie, geloof en groepscultuur.
In haar ogen neigt de etnisch-religieuze groep er
voor alles toe zichzelf in stand te houden en de
emancipatie van het individu daaraan onderge-
schikt te maken. De groep wordt gezien als een
belemmering van de integratie in de Neder-
landse samenleving; de immigrant moet zich
ontworstelen aan de groepsidentiteit om als in-
dividu de Nederlandse identiteit aan te nemen.

Job Cohen (Cleveringa-lezing, nrc 26-11-02)
wijst op de ingrijpende ontwikkelingen in de
Nederlandse samenleving en probeert zowel de
positieve als de negatieve aspecten ervan aan te
geven. Naast individualisering, democratisering,
enz. gaat het ook om secularisering. Enerzijds
zijn individuen bevrijd van de dwingelandij van
religieus gefundeerde voorschriften, anderzijds
zijn ze daardoor ook verstoken van richtingge-
vende bronnen van normen en waarden. Veel is-
lamitische nieuwkomers hebben nog steeds
houvast aan hun geloof; religie en religieus geba-
seerde organisaties kunnen een belangrijk
middel zijn voor integratie, omdat individuele
immigranten langs deze kanalen contacten op-
doen en verbonden raken met de samenleving.
Bevestiging van de verbondenheid met de groep
van herkomst kan de integratie in de nieuwe
samenleving bevorderen.

Ziedaar twee diametraal tegenover gestelde
visies op de samenleving, op de integratie van
minderheden en op de functie van de islam daar-
bij. Hirsi Ali ziet de verworvenheden van de mo-
derne samenleving vooral als positief, terwijl Co-
hen de moderniteit weliswaar toejuicht, maar
toch ook de schaduwzijden ervan schetst. Hirsi

contrast met de verworvenheden van de wester-
se beschaving. Het westen eigent zich de demo-
cratie en de Verlichting toe, alsof het geografisch
bepaalde en geen universele verworvenheden
zijn. De moderne islamologen verdedigen een
geheel ander begrip van de islam. Zij leggen
nadruk op de diversiteit in historisch, cultureel,
religieus en politiek opzicht. Soms in een dusda-
nig sterke mate dat het lijkt alsof de islam hele-
maal geen stabiele kern heeft, maar eerder een
optelsom is van individuele geloven. De mo-
derne islamologen zien de islam als maatschap-
pelijk project, als veranderlijk en veranderbaar
en dat impliceert dat ook de feitelijke relatie tus-
sen religie, cultuur, democratie, burgerschap, ac-
culturatie, enz veranderlijk is.

Het verschil tussen oriëntalisten en moderne
islamologen gaat niet alleen over concepten,
maar evenzeer over ideologische programma’s
en over emoties: je bedreigd voelen, onbegrip,
miskenning, buitensluiting. Dat gegeven moet
voor deelnemers aan het gesprek aanleiding zijn
om steeds opnieuw de inhoud en de klankkleur
van hun inbreng zorgvuldig te overwegen. 

integratie: individueel of collectief?

Voor de oriëntalisten is de migrerende moslim
vanuit zijn geloof primair lid van de geloofsge-
meenschap. Hij zou daardoor de neiging verto-
nen zich op te sluiten in de eigen groep die func-
tioneert als een allochtone parallelgemeenschap.
Gekoesterd in die ‘parallelgemeenschap’ zou de
gemigreerde moslim een gebrek aan bereidheid
hebben om te integreren in de nieuwe, niet-isla-
mitische samenleving. Voor de moderne islamo-
logen daarentegen is de migrerende moslim pri-
mair een gelovig individu in een seculiere
samenleving, welke onvoldoende ruimte biedt
voor publieke religieuze uitingen en voor een af-
wijkende cultuur. De migrerende moslim zou
daardoor maar beperkte mogelijkheden hebben
om daadwerkelijk te integreren en daarom zijn
ontplooiingsmogelijkheden vooral zoeken in
zijn eigen gemeenschap. De thematiek is actueel
en is de laatste maanden onder meer besproken
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Ali ziet de integratie van minderheden primair
als een individueel proces, terwijl Cohen de col-
lectieve aspecten ervan naar voren haalt. En ten-
slotte: Hirsi Ali percipieert de islam vooral als be-
lemmering en als wurgende traditie, terwijl Co-
hen het geloof en de religieuze verenigingen
aanmerkt als hefboom in de integratie. Ik zal
eerst ingaan op het karakter van het integratie-
proces en daarna op de beoordeling van de maat-
schappelijke functie van de islam.

Is de eigen groep een stimulans of een belem-
mering voor integratie? De collectivisten menen
dat een zelfstandig opererend individu in de
nieuwe samenleving gedoemd is tot kritiekloze
aanpassing (ook aan de negatieve aspecten van
de nieuwe samenleving) en verlies van histori-
sche wortels. De individualisten menen dat
samenklontering in de eigen groep leidt tot
onderschikking aan en versterking van de ach-
terlijkste elementen van die groep en tot grote
afstand van de nieuwe samenleving. Beide stro-
mingen kunnen zich beroepen op ondersteu-
ning vanuit de sociale wetenschappen. In de per-
soon van de Amerikaanse hoogleraar Putnam
hebben de collectivisten een sterke pleitbezor-
ger. Deze socioloog heeft aangetoond dat de ver-
groting van het sociale kapitaal binnen de eigen
groep een stimulans vormt voor de integratie en
politieke participatie binnen de nieuwe samen-
leving. De individualisten kunnen verwijzen
naar stapels immigratie-onderzoeken waarin be-
schreven wordt dat migratie gepaard kan gaan
met een traditionalistische herinterpretatie van
het geloof als houvast in een chaotische wereld.

De onderzoekers Penninx en Schrover heb-
ben in hun imes-essay getiteld ‘Bastion of bind-
middel?’ de vraag in een breder historisch per-
spectief geplaatst. Zij benadrukken het dynami-
sche karakter van migrantenorganisaties. In de
eerste fase vervullen deze verenigingen een
intern gerichte, sociaal-psychologische rol om de
achtergelaten omgeving te herscheppen. Immi-
granten herorganiseren zich op basis van hun
vertrouwde principes. Aan de andere kant vor-
men de verenigingen ook een uitvalsbasis van
waaruit de onbekende samenleving tegemoet

wordt getreden. Zij winnen informatie in, mobi-
liseren hulpbronnen, en treden op als belangen-
behartiger. In de loop van dit proces gaan ze
meer deel uitmaken van de samenleving, overi-
gens zonder dat individuele leden dat noodzake-
lijkerwijs ook doen. In deze fase kan de vereni-
ging naast bindmiddel wel degelijk een instru-
ment van dwang zijn. 

In een tweede fase ontstaat een nieuwe dyna-
miek doordat de in Nederland geboren genera-
ties minder waarde hechten aan de oorspronke-
lijke functies van de verenigingen. In veel geval-
len verwordt de achterwaarts gerichte vereni-
ging tot een relikwie. De loopduur van deze ont-
wikkelingscyclus is afhankelijk van de mate
waarin de vereniging in de samenleving getrok-
ken wordt en van de mate waarin individuele
immigranten kansen krijgen in de maatschappij.
Tot zover Penninx en Schrover. Ik vind dat zij een
overtuigend beeld schetsen van de globale ont-
wikkeling en de verhouding tussen individuele
en collectieve aspecten. Het probleem ligt na-
tuurlijk in de tijdsspanne van de gehele cyclus en
men kan zich gemakkelijk voorstellen dat indivi-
dueel georiënteerde immigranten ongeduldig
worden en snellere, meer radicale veranderin-
gen wensen.

Wanneer we spreken over ‘de groep’ of over
verenigingen of zelforganisaties is het van be-
lang om vast te stellen dat in de loop van hun
ontwikkeling een diversificatie optreedt. De
groep als gesloten eenheid verliest terrein. Als je
bijvoorbeeld een Turkse moskeevereniging
neemt, dan zie je dat de leden allemaal verschil-
lende integratiepatronen volgen. In de ene fami-
lie wordt thuis Turks gesproken, in de andere
Nederlands. De ene vader verkeert overdag
hoofdzakelijk in het koffiehuis van de moskee,
de andere vader verkeert op zijn werk met men-
sen van diverse nationaliteiten. De ene moeder
trekt vooral op met familie en bekenden uit de
streek van herkomst, de andere moeder neemt
ook deel aan activiteiten op de school van haar
kinderen. De zoon brengt zijn vrije tijd door op
een Turkse voetbalclub, terwijl zijn zus lid is van
een gemengde studentenvereniging. Misschien
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moslims, islam en democratie

Ik wil nu enkele opmerkingen maken over de
maatschappelijke functie van de islam. In de eer-
ste paragraaf heb ik gesproken over de tegenstel-
lingen tussen de oriëntalisten en de moderne is-
lamologen en het daarmee verbonden gebruik
van de termen ‘islam’ en ‘moslims’. Wie het plu-
rale begrip ‘moslims’ tot uitgangspunt neemt,
geeft vooral aandacht aan de diversiteit die in de
praktijk naar voren komt. Tegenover voorbeel-
den van middeleeuws aandoende achterstelling
en onderdrukking van sommige moslimvrou-
wen staan voorbeelden van moderne emancipa-
tie, vrijheid en zelfbewustheid van andere mos-
limvrouwen. Tegenover vrouwenbesnijdenis in
sommige moslimlanden staat het gegeven dat
het bevolkingsrijkste moslimland ter wereld een
vrouw als president heeft. Tegenover moslim-
vrouwen die hun onderdrukking ontvluchten in
opvanghuizen staan al die moslimvrouwen die
zich gelijkwaardig voelen en dat ook daadwerke-
lijk zijn. Tegenover die moslims die zoveel moge-
lijk land- en geloofsgenoten binnen hun eigen
traditionele kring willen houden staan de mos-
lims die hun eigen patroon van integratie breien,
nu eens binnen, dan weer buiten bestaande vere-
nigingen. Tegenover de weinige moslimfanaten
staan talrijke overtuigde moslimdemocraten. Is
deze veelvormige praktijk niet een duidelijk be-
wijs dat ‘de islam’ niet die dwingende, allesbepa-
lende religie is die er soms van wordt gemaakt?
Dat zeggen in ieder geval de moderne islamolo-
gen en volgens mij hebben ze grotendeels gelijk.
Grotendeels, want naast de diverse praktijken
bestaan ook religieus gefundeerde maatschappij-
concepten die een zorgvuldige bestudering en
beoordeling verdienen.

‘Concepten’ vormen een terrein waarop de
oriëntalisten en de moderne islamologen elkaar
te vuur en te zwaard bestrijden. De eerste stro-
ming hecht er groot gewicht aan, ziet ze als bron
voor een historische continuïteit en acht ze van
invloed op het doen en laten van alle moslims ter
wereld. De tweede is geneigd de betekenis ervan
te bagatelliseren en ziet de discussie erover als

kun je zeggen dat er een mengeling optreedt van
individuele en collectieve integratiepatronen, en
misschien is de tegenstelling tussen individua-
listisch en collectivistisch in zekere zin achter-
haald. Misschien moet de vraag ‘groep of indi-
vidu?’ anders gesteld worden, namelijk of er
binnen de bijzondere groep en binnen de
samenleving ruimte is voor culturele ontwikke-
lingen en een variëteit van levensvormen en
overtuigingen, of de nationale, etnisch-speci-
fieke en persoonlijke identiteiten worden opge-
vat als veranderlijk en veranderend.

Via deze opmerkingen keer ik terug naar de
beschreven standpunten over het integratiepro-
ces en de vraag of de groep nu een stimulans dan
wel een belemmering is voor integratie. De libe-
ralen gaan voor de individualistische optie. Naar
mijn mening is het idee dat het geïmmigreerde
individu zich per se moet ontworstelen aan de
identiteit van de immigrantengroep eenzijdig en
miskent het het gegeven dat de immigranten-
groep naast een vrijheidsberover ook een steun
kan zijn. Individuen zijn meer dan ze vaak willen
weten afhankelijk van steun van een gemeen-
schap van familie, vrienden en gelijkdenkenden.
De sociaal-democraten zeggen zowel de individu-
ele als de collectieve optie te steunen, maar belan-
den daarmee in een spagaat. Vanuit de sociaal-de-
mocratische betrokkenheid met de verworpenen
der aarde volgen ze een klassiek emancipatiemo-
del en geven ze steun aan groepen die mogelijk-
heden kunnen scheppen voor mensen die het
moeilijk hebben. Ze zijn daardoor geneigd om de
positieve potenties van die groepen te benadruk-
ken en de negatieve aspecten te bagatelliseren.
Soms klopt dat met de werkelijkheid, maar soms
ook niet. Tegelijkertijd steunen de sociaal-demo-
craten de individualistische optie, al was het al-
leen maar omdat het veelal mensen betreft die
politiek en sociaal verwant zijn. Toch slagen ze er
vaak niet in de toonhoogte te vinden van de indi-
vidualistische integreerders, omdat ze ook de
groepen willen blijven steunen. Kennelijk is het
moeilijk om steun aan zelforganisaties te verbin-
den met steun aan individuen die zoeken naar
manieren om strijd te voeren voor emancipatie.
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een ideologische valkuil. Ik formuleer het wat
voorzichtig, omdat ik hoofdlijnen probeer te
schetsen, terwijl er natuurlijk tal van uitzonde-
ringen op de regel bestaan. Drie concepten zijn
in het bijzonder van belang: meningsvrijheid,
gelijkheid en de relatie tussen religie en politiek. 

Burgerschap in een democratie veronderstelt
meningsvrijheid en de vrijheid om die te uiten.
Daartoe behoort ook de vrijheid om een eigen le-
vensovertuiging te kiezen. Dat nu kan botsen
met de geloofsinterpretatie van sommige ortho-
doxe moslims. In een artikel over ‘Centrale ge-
loofsvoorstellingen’ in het boek In het huis van de
islam schrijft de antropologe Bartels: ‘Geloofsaf-
val is het ontkennen van de centrale geloofsdog-
ma’s: het bestaan van één God, de Koran als open-
baring en Mohammed als laatste profeet. Geloof-
safval wordt gezien als een zich keren tegen de
natuurlijke bestemming die God de mensen
heeft gegeven, en is daarom een van de ergste
misdrijven die mogelijk zijn; volgens de traditio-
nele orthodoxe islam staat daarop de doodstraf
en verdoemenis tot de hel.’ (p. 115) 

En verderop voegt Bartels hier aan toe: ‘Door
geloofsafval plaatst de mens zich buiten de ge-
meenschap.’ (p. 123). Hiermee komen we bij de
thematiek van gelijkheid van alle burgers onge-
acht ras, geloofsovertuiging, sekse, enzovoorts.
Het traditionele islamitische recht wringt hier-
mee, omdat het, zoals de islamoloog en arabist
Peters uiteenzet, mensen categoriseert naar reli-
gie, geslacht en status als slaaf of als vrije burger.
Arkoun stelt vast: ‘in het moslimse recht genie-
ten gelovigen rechten die niet aan iedereen zijn
toegekend’ (p. 156). Anthony Black geeft in The
history of islamic political thought een iets ruimere
interpretatie van het moslimse concept van bur-
gerschap. Hij zegt: ‘voor alle moslims, uitgezon-
derd de radicaal liberale en verwesterlijkte men-
sen, kunnen alleen die mensen burgers zijn die
moslim zijn of aanhanger van een geopenbaard
monotheïstisch geloof ’ (p. 339). We hebben het
hier over traditionele juridische concepten die in
enigerlei vorm een weerslag hebben op het dage-
lijkse doen en laten van veel moslims.

Een derde terrein van frictie betreft de relatie

tussen religie en politiek. De islamoloog Waar-
denburg stelt vast: ‘De islam zoals die door de
meeste moslims werd en wordt begrepen, bevat
ook ordeningsprincipes voor de samenleving’.
Traditionalistische, orthodoxe moslims leiden
hier een politiek-begrip uit af dat diametraal staat
tegenover het moderne democratie-begrip. Soeve-
reiniteit berust bij God, niet bij het volk; regeer-
ders mogen niet zelf wetten vaststellen, maar
hebben tot taak God’s bedoelingen te doorgron-
den. De staat moet islamitisch zijn, omdat alleen
zo mensen de vrijheid krijgen om tot het ware ge-
loof te komen en de overheid moet islamitisch
zijn omdat alleen zo de juiste waarden en normen
uitgedragen en toegepast kunnen worden. Poli-
tiek vindt niet plaats op een relatief autonoom
terrein, maar is de directe toepassing van de aan-
wijzingen die de religie geeft. Tegenover deze
orthodoxe theocratische interpretatie staan overi-
gens tal van andere Koran-interpretaties met een
pluralistisch democratisch karakter (bv. Sachedi-
na: The Islamic roots of democratic pluralism).

Drie concepten of thema’s dus: meningsvrij-
heid, gelijkheid en de relatie tussen religie en po-
litiek. Laat ik voor alle duidelijkheid nog een
keer zeggen dat ik hiermee niet een beschrijving
geef van zoiets als een veronderstelde tegenstel-
ling tussen ‘de islam’ en ‘de democratie’. Ik doe
ook geen uitspraken over de impact en reik-
wijdte van die concepten, want dat heb ik niet
onderzocht. Het enige wat ik doe is vaststellen
dat er rond de genoemde thema’s steeds op-
nieuw gedoe ontstaat, conflicten en ruzies ont-
branden. De vraag dient gesteld te worden op
welke wijze we kunnen komen, om met Arkoun
te spreken, tot concrete vragen en analysevor-
ming. Daarover wil ik in dit laatste deel van mijn
betoog enkele punten naar voren brengen.

1. ‘dogma’ en praktijk

De godsdiensten van het boek zijn bij uitstek
godsdiensten van het woord. In de chaos van de
wereld en de onzekerheid van het geloof geldt
het woord als een houvast, waaraan geen tittel of
jota veranderd mag worden. Een maatschappe-
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gegroeide democratische praktijk. Wie de
rooms-katholieken in laten we zeggen 1958 had
willen beoordelen op hun democratische ge-
zindte had niet de encyclieken en de eeuwen-
oude concepten, maar de praktijk als maatstaf
moeten nemen. 

Het is duidelijk, ik werk toe naar een vergelij-
king met die andere godsdienst, de islam. Voor-
dat ik die maak moet ik op enkele belangrijke
verschillen wijzen. Allereerst het religieuze ver-
schil, namelijk dat de islam geen kerk is en geen
hiërarchische organisatie heeft; de relatie met Al-
lah is direct, niet bemiddeld door een clerus, en
dat geeft de individuele gelovige een enorme
interpretatie- en handelingsvrijheid. Vervolgens
het maatschappelijke verschil, namelijk dat de
moslims in Nederland in een minderheidsposi-
tie verkeren, waardoor het goed mogelijk is dat
sommige moslims komen tot religieus geformu-
leerd verzet tegen de bestaande samenleving.
Ondanks deze verschillen is de moraal van dit
verhaal dat vigerende religieuze concepten niet
per definitie bepalend zijn voor het handelen en
dat we derhalve veel waarde moeten toekennen
aan het daadwerkelijke handelen van de gelovi-
gen en dat we moeten kijken naar de wijze
waarop de islam zich ontwikkelt als toegepaste
godsdienst in Europa.

2. democratische zelfreflectie

Een maatschappelijk debat over heikele kwesties
kan alleen dan vruchtbaar zijn, wanneer de voor-
naamste betrokkenen gelijkwaardigheid bezit-
ten. Het kan niet gaan over de tekortkomingen
van de ene partij en de kwaliteiten van de andere.
Dat zou leiden tot arrogantie en tot verabsolute-
ring van de bestaande democratische ordening,
terwijl juist door een goede democraat als Ar-
koun en vele anderen belangrijke aspecten ter
discussie gesteld worden. Die kritiek verdient
veel meer aandacht dan hij tot nu toe krijgt. Ik
zie twee belangrijke gebieden waar democrati-
sche zelfreflectie gewenst is.

Het eerste betreft de Verlichting. In de liberale
en sociaal-democratische traditie wordt die over-

lijk debat dat tot inzet heeft dat deze of gene
groep gelovigen het woord anders moet inter-
preteren is daarom in de meeste gevallen tot
mislukken gedoemd. Sterker nog, het kan ge-
makkelijk weerstand oproepen en leiden tot ver-
sterking van orthodoxe en fundamentalistische
tendensen. In de geschiedenis van de groei van
de democratie in West-Europa zijn soms de ver-
anderingen in de concepten, in de ideologie,
vooraf gegaan door veranderingen in de praktijk.
Nemen we bij voorbeeld de opvattingen van de
Rooms Katholieke kerk over democratie en ik ci-
teer daarbij uit een opstel van R.S. Zwart met de
fraaie titel ‘Men moet God meer gehoorzamen
dan de mensen’ (in Christelijke politiek en democra-
tie, 1995). In de encycliek Immortale Dei uit 1885
heeft paus Leo xiii de katholieke staatsleer uit-
eengezet, een leer die geldend is gebleven tot aan
het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 tot 1965.
Leo xiii verdedigde een uitgesproken antidemo-
cratisch project. Naar zijn mening waren vrij-
heid van meningsuiting, van godsdienst en van
drukpers, de opvatting dat alle mensen in wezen
gelijk waren, dat het gezag in de staat niet op God
maar op de wil van de meerderheid van de bevol-
king rustte en dat de staat niet de ware gods-
dienst moest ondersteunen, gruwelijke demo-
cratische misvattingen die het christelijke ideaal
ondermijnden. Deelname aan de democratie was
slechts uit pragmatische overwegingen tijdelijk
aanvaard om de vestiging van een christelijke
staat dichterbij te brengen. Was die staat er, dan
zou het katholicisme weer staatsgodsdienst
moeten zijn, zouden andersdenkenden in het
gunstigste geval getolereerd worden en zou er
geen vrijheid van drukpers of meningsuiting
zijn.

Zo luidde gedurende ruim driekwart eeuw de
opvatting van de Heilige Roomse Kerk. Wellicht
antidemocratisch, maar in ieder geval ondemo-
cratisch. Maar in datzelfde tijdsgewricht zijn de
rooms-katholieken steeds meer ingegroeid in
het democratische systeem, zodat uiteindelijk de
sluipende koerswijziging van het Vaticaans Con-
cilie door de niet-katholieke democraten werd
opgevat als niet meer dan de bevestiging van een
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wegend ervaren als een historische sprong voor-
uit, als bevrijding van de menselijke geest. De
kernlanden van de islam zijn geconfronteerd
met de Verlichting als het gedachtegoed van de
koloniale overheersers. Zij hebben, plat maar
treffend gezegd, ‘de kont van de Verlichting’ ont-
moet; voor hen betekenden al die hoogstaande
concepten niet bevrijding, maar onderdrukking.
Als we die ervaring serieus willen nemen, moe-
ten we de Verlichting niet afschermen als een
versteende erfenis, maar behandelen als een
maatschappelijk project dat voortdurend onder-
houd nodig heeft. Maar belangrijker nog is de er-
kenning dat democratie en Verlichting niet al-
leen gaan over intellectuele concepten, maar dat
ze onlosmakelijk verbonden zijn met een zeer
eenzijdige machtsverhouding (vgl. Edward Saïd,
Culture and Imperialism) waarbinnen de islam de
minderwaardige is, terwijl de westerse democra-
tie dominant is in de begripvorming en dus in de
meningsvorming.

Het tweede gebied betreft de moderniteit en
wel speciaal de kritiek die vanuit verschillende
religieuze bronnen wordt geformuleerd op ver-
schillende aspecten van de seculiere samenle-
ving. Opnieuw gaat het mij er niet om dat er in-
gestemd moet worden met de kritiek, maar dat
een betekenisvol debat vereist dat je er serieus
over nadenkt. Vanuit de islam wordt kritiek gele-
verd op de ‘marginalisering van het geloof ’; in
meer seculiere termen gaat het om bronnen van
normen en waarden, over gemeenschapszin,
over oppervlakkigheid en over gebrek aan zinge-
ving. Dat is niet bepaald een terrein waarop het
liberalisme en de sociaal-democratie uitblinken.

3. democratische dwang

Ik kom bij een laatste punt. Mijn pleidooi voor
democratische herbezinning in het licht van de
ontmoeting met de islam wordt misschien door
sommigen geïnterpreteerd als een relativering
van de democratie. Niets is minder het geval.
Herbezinning is mogelijk juist vanwege de posi-
tie van kracht, inhoudelijke kracht wel te ver-

staan, die de democratie bezit. Dat zit niet in ie-
ders hoofd, getuige de soms paniekerige reacties
op vormen van niet-gewelddadig radicalisme.
Maar de democratie heeft in haar praktische
werking het vermogen om niet-democratische
actoren te beïnvloeden en te bewegen tot deel-
name aan het democratische proces, hen de prak-
tische waarde van de democratie te tonen en
soms zelfs hen te overtuigen van de betekenis
van enkele van de waarden die eraan ten grond-
slag liggen. De Amerikaan Kalyvas, die een inspi-
rerend onderzoek heeft gedaan naar de span-
ningsrelatie tussen het rooms-katholicisme en
democratie in België aan het eind van de 19e

eeuw spreekt in dit verband van het ‘incorpore-
rende vermogen’ van de democratie. De Franse
onderzoeker Gilles Kepel beschrijft een soortge-
lijke thematiek aan de hand van de spanning tus-
sen religieus radicalisme en democratie en ge-
bruikt het begrip ‘democratische dwang’ (Allah in
the West, 1997). En als voormalig radicaal herin-
ner ik mij zeer wel dat wij in de studentenbewe-
ging, vol wantrouwen jegens de parlementaire
democratie, meesmuilend spraken over ‘inkap-
seling’ of ‘repressieve tolerantie’. Daarin kwam
het besef tot uitdrukking dat deelname aan het
democratische proces gemakkelijk leidt tot een
positieve waardering ervan. De ontwikkeling
van Milli Görus in de strijd voor de Aya Sophia
moskee is eigenlijk ook een voorbeeld van demo-
cratisering door involvering. Wat aanvankelijk
een botsing was met de gevestigde politiek werd
tot leerproces waarin men vertrouwd raakte met
het functioneren van de Nederlandse democratie
en waarin de praktische betekenis in de zin van
het vinden van compromissen geleerd werd. En
ten slotte wil ik nog opmerken dat deze lessen
heden ten dage goed benut zou kunnen worden
voor een democratische reactie op het optreden
van radicale moslims zoals die van de Arabisch
Europese Liga. Inhoudelijke uitdagingen kun-
nen benut worden om de democratie te verdie-
pen.
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