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Lotty Eldering is emeritus-hoogleraar interculturele pe

dagogiek aan de universiteit Leiden. Zij deed jarenlang 

onderzoek onder Marokkaanse gezinnen in Nederland. 

Zij stelde eerder onder meer in Christen Democratische Verkenningen de inef

fectiviteit van vele gezinsinterventieprogramma's aan de kaak als vormen van 

onverantwoorde symboolpolitiekl. Nu bespreekt zij' Wat is er misgegaan?' het 

nieuwste boek van Bernard Lewis, , een internationaal gerespecteerd historicus 

en arabist over de botsing tussen de Islam en moderniteit in het Midden 

Oosten. 

Lewis probeert een antwoord te geven op de vraag hoe het komt dat de landen in 

het Midden Oosten thans zo achterlopen, terwijl het Islamitische rijk in de 

Middeleeuwen de sterkste macht op aarde was. Volgens een rapport van de 

Wereldbank is het inkomen per hoofd van de bevolking in de MENA-Ianden 

(Midden-Oosten en Noord-Afrika) sinds 1986 met gemiddeld twee percent per jaar 

gedaald, meer dan in enige ander gebied in de wereld.
12 

Het boek is gebaseerd op een zevental lezingen, die verschillende aspecten van de 

relatie tussen de Islamitische wereld en het Christendom belichten. In een inlei

dend hoofdstuk wordt de problematiek vanuit historisch perspectief geschetst. 

Het concluderend hoofdstuk bevat een discussie over de zondebokken die mos

lims als oorzaak voor hun achterstandspositie aanwijzen. Lewis geeft veel gede

tailleerde informatie, mede op basis van archieven en andere authentieke bron

nen. Het is onmogelijk alle onderwerpen die Lewis behandelt, recht te doen in 

deze bespreking. Ik geef eerst een korte schets van de geschiedenis van het 

Islamitisch Rijk en ga vervolgens in op enkele thema's die ook thans zeer relevant 

zijn bij de contacten tussen moslims en anders- of niet-gelovigen. 

Opkomst en ondergang van het Islamitisch rijk 

Vrij snel na het ontstaan van de Islam in de 7e eeuw, veroverden Arabische mos-
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limlegers Syrië, Palestina, Egypte en Noord-Afrika; gebieden die tot dan toe onder 

invloed van het Christendom stonden. Veel christenen bekeerden zich tot de 

Islam. Wie Syrië bezoekt, kan op het platteland rond Aleppo nog vele ruïnes van 

vroegchristelijke kerken zien. 

Vanuit Noord Afrika veroverden de moslimlegers in de Se eeuw Spanje en 

Portugal en vervolgens trokken zij Frankrijk binnen en belegerden Sicilië en het 

vasteland van Italië. Hoewel de moslims aan het eind van de 11e eeuw Sicilië weer 

prijs moesten geven, slaagden christelijke legers er pas na acht eeuwen moslim

overheersing in de Moren in 1492 uit Spanje te verdrijven. 

Ook aan de oostkant van het christelijke Europa drong de Islam op. De Tataren 

drongen rond 1240 Rusland binnen en vervolgens werden grote delen van 

Rusland en Oost- Europa geïslamiseerd. Aan het einde van de 15e eeuw wist 

Rusland zich weer te bevrijden van het Tataarse juk. Inmiddels was een derde golf 

van islamitische expansie begonnen. De Ottomaanse Turken veroverden Anatolië, 

namen het christelijk bolwerk Constantinopel in, koloniseerden de Balkan en 

trokken op naar Wenen, het hart van Europa. 

In de Middeleeuwen was het Islamitische Rijk de grootste militaire en belangrijk

ste economische macht op aarde. Binnen dit rijk waren de kunsten en weten

schappen tot grote bloei gekomen. Het middeleeuwse Europa had zich op deze 

terreinen nauwelijks ontwikkeld en was zelfs afhankelijk van de islamitische we

reld. De hegemonie op al deze terreinen heeft vele eeuwen het wereldbeeld en het 

zelfbeeld van de moslims bepaald. Dit blijkt ook uit hun visie op historische ge

beurtenissen. Terwijl de christenen de verdrijving van de Moren uit Spanje in 1492 

en de bevrijding van Rusland in 1554 als de definitieve overwinning van het 

Christendom op de Islam beschouwden, vonden de moslims de verliezen aan de 

uiteinden van hun rijk minder belangrijk. Zij concentreerden zich vooral op hun 

successen in het hart van het Islamitische Rijk, zoals de verdrijving van de kruis

vaarders, de verovering van Constantinopel in 1453 en de opmars van de Turkse 

legers in de Balkan. 

Na de Middeleeuwen werd het Islamitische Rijk op verschillende fronten versla

gen en door Europese landen voorbijgestreefd. Dit drong pas langzaam tot de 

machthebbers van het Ottomaanse Rijk door. In de 16e eeuw schreef een 

Ottomaanse Grootvizier bij zijn pensioen dat de moslimlegers ter land nog steeds 

de overhand hadden, maar dat de ongelovigen ter zee sterker waren. Hij maakte 

de sultan attent op een toenemend aantal Portugese, Hollandse en Engelse koop

vaardijschepen in de Aziatische wateren. Dit was tegen dovemansoren gezegd. De 

verzoeken uit geïslamiseerde Aziatische gebiedsdelen aan de sultan om hulp te

gen het vestigen van handelskoloniën door Europese landen werden genegeerd of 

te laat ingewilligd. 
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Zelfbeeld van de Islam 

Lewis besteedt veel aandacht aan het zelfbeeld van de Islam. Consequent spreekt 

hij over de tegenstelling tussen de Islam en het Christendom, wanneer hij het over 

de periode tot het einde van de Middeleeuwen heeft. Dit woordgebruik past bij de 

visie van moslims (en trouwens ook christenen) uit die periode. De Islam erkent 

het]odendom en het Christendom weliswaar als authentieke, maar onvolledige 

openbaringen van God. De profeet Mohammed heeft de laatste en zuivere openba

ring van God gekregen. De oorlogen die de moslimlegers vanaf de 7e eeuw voer

den, waren vooral bedoeld om de gebieden waar christenen en ongelovigen woon

den, te arabiseren en islamiseren. De onderworpen landen werden onder 

Islamitisch bestuur en recht gesteld. 

Aan het einde van de 17e eeuw werd het Ottomaanse Rijk zich pas goed bewust 

van de militaire overmacht van de christelijke legers. De hoofdoorzaak van het ei

gen falen werd vooral in het afWijken van de rechte leer van de Islam gezocht. 

Daarnaast groeide de overtuiging dat men bij de christenen in de leer zou moeten 

om militair succes te boeken. Het idee dat moslims van christenen zouden kun

nen leren, was volstrekt nieuw. Men raadpleegde eerst de Ulama (islamitische 

rechtsgeleerden) ofhet moslims wel geoorloofd was om de ongelovigen na te doen 

en ongelovige leermeesters aan te trekken. De religieuze autoriteiten antwoord

den dat dit geoorloofd was, wanneer men de christelijke legers hierdoor beter zou 

kunnen verslaan. Voor het verwerven van militaire kennis en vaardigheden ging 

men vooral bij de Fransen in de leer. Het Frans werd zelfs een verplichte taal op 

nieuwe militaire academies en zeevaartscholen in het Ottomaanse Rijk. Behalve 

Europees wapentuig, schafte het leger ook Franse uniformen aan, met uitzonde

ring van de hoofddeksels. 

Eénrichtingsverkeer van west naar oost 

Tot het einde van de 18e eeuw bleven de contacten tussen het Ottomaanse Rijk en 

de Europese landen beperkt. Er was vooral éénrichtingsverkeer: Europese landen 

stichtten consulaten in het Midden-Oosten en wetenschappers en technici trok

ken naar Turkije. Aan Europese universiteiten werden de talen en culturen van 

het Midden-Oosten bestudeerd en onderwezen en ontstond het specialisme 'orien

talisme'. Omgekeerd kwamen er nauwelijks mensen uit het Midden-Oosten naar 

Europa. De enkelingen die zich in Europa waagden, waren meestal niet-moslims: 

leden van religieuze minderheden zoals Armeense christenen, joden of Grieks

Orthodoxen. In het Midden-Oosten was nauwelijks kennis van Europese talen 

voorhanden, zodat de Turken afhankelijk waren van tolken. Tot de onafhankelijk

heidsoorlog van Griekenland in 1821 vervulden vooral Grieks-Orthodoxen deze rol. 

Het Ottomaanse Rijk was primair geïnteresseerd in militaire en economische ken

nis en technologie. Voor de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen in 
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Europa bestond na de Middeleeuwen nauwelijks interesse, men had hier zelfs gro

te weerstand tegen. Dit is des te opmerkelijker omdat het Islamitische Rijk de ont

wikkeling van wetenschappen (geneeskunde, geografie, cartografie, astronomie, 

astrologie, wiskunde, filosofie) in de Middeleeuwen juist heeft gestimuleerd. In 

die periode is er ook een grote vertaaltraditie ontstaan, waarbij veel wetenschap

pelijke werken uit het Grieks, Perzisch en Syrisch in het Arabisch vertaald werden. 

Zo is een aantal werken van Griekse filosofen via het Arabisch toegankelijk gewor

den voor de westerse wereld. Deze ontwikkeling is aan het einde van de 

Middeleeuwen abrupt tot stilstand gekomen. Er werd nauwelijks meer onafhanke

lijk onderzoek verricht en men beperkte zich tot een corpus van goedgekeurde we

tenschappelijke kennis. Lewis geeft enkele treffende voorbeelden van de desinte

resse van moslims voor de Europese wetenschappen. Tot het einde van de 18e 

eeuw was er slechts één medisch boek vertaald in het Arabisch. Dit betreft een 

verhandeling over syfilis; een ziekte die zich vanuit Europa in het Midden-Oosten 

verspreid heeft en nog steeds aangeduid wordt als de 'Frankische ziekte'. Een an

der voorbeeld betreft een authentieke, in het Turks vertaalde, kaart van 

Columbus die verschillende eeuwen in het Topkapi-paleis in Istanboel heeft gele

gen, tot een Duitse geleerde in 1929 de kaart weer ontdekte. 

De noodzaak tot meer contact met Europa leidde tot felle discussies tussen rechts

geleerden over vragen of moslims wel in een niet-moslimland kunnen wonen en 

wat moslims moeten doen wanneer hun land wordt veroverd door christenen, zo

als in 1492 het geval was met Spanje. Al-Wansharizi, een Marokkaanse geleerde, 

was van oordeel dat moslims juist een tolerante christelijke staat moeten mijden, 

omdat tolerantie gemakkelijk tot geloofsafValleidt. Rechtsgeleerden verboden 

moslims dan ook zich in het land van de ongelovigen te wagen. 

Sociale gelijkheid 

De Islam wordt vaak een egalitaire religie genoemd, omdat deze tegen privileges 

op grond van afstamming, geboorte, status, rijkdom en ras is. 

Het principe van sociale gelijkheid is echter niet compleet. Binnen de Islam be

staan drie categorieën personen die geen gelijke rechten hebben: slaven, ongelovi

gen (inclusief joden en christenen) en vrouwen. De rechten en plichten van deze 

categorieën worden in het islamitisch recht omschreven. Van deze drie catego

rieën zijn de vrouwen het slechtste af: een slaaf kan vrijgelaten worden door zijn 

meester, een ongelovige kan zich bekeren tot de Islam, maar een vrouw blijft al

tijd een vrouw. Bijna alle reizigers uit het Midden-Oosten in Europa werden in de 

afgelopen eeuwen getroffen door de égards waarmee vrouwen in het Christendom 

behandeld werden. 

De Europese landen hebben in de 1ge eeuw pogingen ondernomen de positie van 

slaven, christenen en joden en vrouwen in islamitische landen te verbeteren. Er 
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werd op aangedrongen de slavenhandel te verbieden en de slavernij af te schaffen. 

Orthodoxe moslims protesteerden hier aanvankelijk fel tegen omdat de Islam het 

houden van slaven toestaat. Het is dan ook niet toevallig dat de slavernij het laatst 

werd afgeschaft in de meest orthodoxe islamitische landen: Jemen en Saoedi

Arabië, in 1962. 

De strijd voor een betere positie van religieuze minderheden in islamitische lan

den werd in samenwerking met de christenen en joden in die landen gevoerd. 

Hoewel christenen en joden volgens de leer van de Islam als aanhangers van de 

'religies van het boek' een betere positie hebben dan niet-gelovigen, streefden de 

religieuze minderheden in de landen van het Midden-Oosten naar gelijkberechti

ging met de moslimbevolking. Zij waren meer dan de moslimbevolking beïnvloed 

door de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie. 

Voor de vrouwenemancipatie hadden de Europese landen minder en de islamiti

sche landen al helemaal geen belangstelling. Binnen de islamitische wereld wordt 

de emancipatie van vrouwen traditioneel gezien als een aansporing tot zedeloos

heid. Vrouwen nemen in het islamitisch recht een ondergeschikte positie in, met 

name op het terrein van huwelijk en erfrecht. In slechts enkele islamitische lan

den, zoals Turkije, Tunesië en het Iran ten tijde van de shah, is polygynie (huwe

lijksvorm waarbij een man meer dan één vrouw heeft), verboden. In de meeste is

lamitische landen heeft een man nog steeds het recht op polygynie, hoewel hij 

wel aan steeds meer voorwaarden moet voldoen vóór hij een tweede vrouw kan 

huwen. 

Lewis maakt onderscheid tussen de begrippen modernisering en verwestersing. 

Onder modernisering verstaat hij de overname van westerse technologische ken

nis en vaardigheden, en consumptiegoederen. Verwestersing heeft vooral betrek

king op de overname van westerse waarden en normen, zoals met betrekking tot 

de man-vrouw-relatie. Dat raakt de kern van een cultuur. Hij verwijst naar kleding 

als symbool van identiteit en ingetogenheid. Na de modernisering ging het 

Ottomaanse leger wel gekleed in Europese uniformen, maar nam het niet de 

hoofddeksels van de Europese militairen over, omdat vooral de hoofdbedekking 

een teken van religieuze identiteit is. Volgens een aan de profeet Mohammed toe

geschreven uitspraak is de tulband de scheiding tussen geloof en ongeloof. Het 

verbod van Kemal Atatürk in 1925 om een fez te dragen en het gebod dat Turkse 

mannen voortaan Europese hoofddeksels (pet ofhoed) moesten dragen, was niet 

zomaar een modeverschijnsel, maar had een diepere betekenis. Hiermee wilde 

Atatürk aangeven dat Turkije een seculiere staat was geworden. Turken hebben, 

weliswaar noodgedwongen, massaal voor de pet in plaats van de hoed gekozen, 

omdat de klep van de pet naar achteren kan worden geschoven bij het bidden. 

Kemal Atatürk heeft nooit de sluier voor vrouwen verboden. Dit zou teveel weer

stand hebben gewekt. Overigens heeft het feit dat een vrouwelijke parlementariër 

in Turkije haar hoofddoek wenste op te houden in het parlement recentelijk grote 

opschudding veroorzaakt, omdat het dragen van een hoofddoek bij het uitoefe-
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nen van openbare functies verboden is. 

Er bestaan thans grote verschillen in de maatschappelijke en rechtspositie van 

vrouwen in de landen van het Midden-Oosten. Turkije en Iran vormen twee extre

men. Terwijl vrouwen in Turkije onder invloed van de kemalistische ideologie 

vanaf het begin van de 20e eeuw een grotere rol in het publieke leven zijn gaan 

spelen, zijn vrouwen in Iran vanaf 1979 weer uit het openbare leven teruggedron

gen, zelfs uit traditionele vrouwenberoepen zoals leerkracht. Khomeini kon zich 

zeer boos maken over de immorele invloed die vrouwelijke leraren op adolescente 

jongens zouden kunnen hebben. Ook zijn de verschillen in rechtspositie tussen 

bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse vrouwen erg groot. Turkije heeft al sinds 

1924 de Shari'a afgeschaft en een huwelijks- en personenrecht naar Zwitsers mo

del ingevoerd. Dit wil overigens niet zeggen dat alle Turken achter deze westerse 

wetgeving staan. Zoals bekend, hebben traditionele islamitische partijen in 

Turkije veel aanhang. Deze aanhang zal nog groter worden wanneer de Europese 

Unie Turkije te lang aan het lijntje houdt en uiteindelijk besluit Turkije niet toe te 

laten. In Marokko is het huwelijks- en personenrecht (Mudawwana) nog steeds op 

het traditionele islamitische recht gebaseerd. Dit recht houdt de ongelijkheid tus

sen mannen en vrouwen in stand. In Nederland hebben we nog vaak met dit pro

bleem te maken.' 

Scheiding van l<erl< en staat 

Er bestaan grote verschillen tussen enerzij ds het Christendom en Jodendom en 

anderzijds de Islam op het terrein van de scheiding van kerk en staat. Deze ver

schillen vinden hun oorsprong in de mythen en geschiedenis van deze religies. 

Lewis verwijst naar de kinderen Israëls die uit Egypte vluchtten en 40 jaar door de 

woestijn moesten zwerven, voordat zij het beloofde land mochten binnentrekken. 

Hun leider Mozes mocht slechts een glimp van het beloofde land zien. Jezus werd 

vernederd en gekruisigd en zijn volgelingen werden de eerste eeuwen van het 

Christendom vervolgd en als martelaren ter dood gebracht. In zijn politieke bete

kenis heeft secularisme een christelijke oorsprong, aldus Lewis. Hierbij verwijst 

hij naar de tekst uit Mattheüs 22:21 waarin Jezus zegt: "Geef de keizer wat des kei

zers is en Gode wat Gods is." Deze tekst kan geïnterpreteerd worden als de coëxis

tentie van een goddelijke en wereldlijke/politieke autoriteit. De christenen ont

wikkelden een eigen instituut, de kerk, met eigen wetten en rechtspraak en een 

eigen hiërarchie. Pas met de bekering van keizer Constantijn I (311-337) werd het 

Christendom een staatsgodsdienst en kreeg het toegang tot wereldlijke macht. 

Gedurende de gehele geschiedenis van het Christendom zijn kerk en staat naast 

elkaar blijven voortbestaan als twee instituties, die elkaar bevochten of samen

werkten. 

De profeet Mohammed was zijn eigen Constantijn. Nog tijdens zijn leven stichtte 

hij een islamitische staat. Zijn uitspraken en handelingen, die later op schrift zijn 
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gesteld, vormen al eeuwen de richtlijnen volgens welke een islamitische staat 

moet worden ingericht. De Islam heeft geen eigen instituut, zoals de kerk, ge

sticht en evenmin is er een hiërarchische klasse van priesters, die als bemidde

laars tussen god en de gelovigen optreden, ontstaan. Het gehele leven wordt be

heerst door één goddelijke wet, de Shari'a. 

Onder invloed van de toenemende complexiteit van de islamitische wet en doctri

ne is er in de loop van de tijd wel een klasse van religieus, theologisch en juridisch 

geschoolde geleerden, de 'ulama ('ilm=religieuze kennis) ontstaan. 

Binnen de islamitische wereld bestond grote weerstand tegen de import van seCll

larisme naar christelijk voorbeeld. Het eerste Europese ideeënstelsel dat moslims 

aansprak was dat van de Franse Revolutie, vooral vanwege zijn niet- of zelfs anti

christelijke karakter. De ideeën van de Franse Revolutie werden door de Fransen 

actief verspreid en bevorderd door vertaling van Franse werken, die vooral ingang 

vonden bij de elites en religieuze minderheden in islamitische staten. Slechts één 

islamitische staat, Turkije, heeft het secularisme als een principe voor de staatsin

richting aanvaard en de Shari'a als basis van het rechtsysteem afgeschaft. In de 

meeste islamitische landen is de Shari'a op bepaalde terreinen buiten werking ge

steld, bijvoorbeeld op het terrein van het strafrecht en handelsrecht. De huidige 

radicale en militante moslimbewegingen in het Midden-Oosten strijden voor een 

volledige herinvoering van de Shari'a. In sommige staten is dit reeds gelukt, zoals 

Iran, Afghanistan ten tijde van de Taliban, en Soedan. In andere staten, zoals 

Pakistan en Egypte zijn de heersers onder druk van militante bewegingen ten dele 

overstag gegaan. 

Zondebold<.en 

Voor de huidige crisis in het Midden-Oosten worden vaak externe zondebokken 

aangewezen: joden, zionisten, christenen, westerse imperialisten en de laatste tijd 

vooral de Amerikanen. Daarnaast loopt de theorie dat de ondergang van het 

Islamitische Rijk vooral te wijten is aan het afWijken van de rechte leer van de 

Islam als een rode draad door de geschiedenis. Militante en radicale moslims wij

zen primair naar aartsvijanden binnen de islamitische wereld. Hierbij komt 

Kemal Atatürk, die van Turkije een seculiere staat heeft gemaakt, op de eerste 

plaats. Vervolgens zijn de Egyptische presidenten Nasser en Sadat als zondebokken 

aangewezen. Volgens de leider van de groep die Sadat heeft vermoord is "Het be

strijden van een nabije vijand belangrijker dan een vijand veraf. In de Djihad moet 

het bloed van de moslims vloeien totdat de overwinning is bereikt". Ook de presi

denten Hafid Al-Assad in Syrië en Saddam Hussein in Irak en het Saoedisch

Arabische koningshuis worden door radicale moslims gezien als oorzaak voor het 

verzwakken van de Islam. Deze regimes zijn de laatste decennia ondersteund door 

en sterk afhankelijk gemaakt van het westen, vooral Amerika. Paradoxaal genoeg 

heeft de heersende klasse in de islamitische landen in het Midden-Oosten groot 
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belang bij het instandhouden van een extern vijandsbeeld, vooral het anti

Amerikanisme. Om aan de druk van de radicale en militante moslimgroeperin

gen tegemoet te komen, is het Saoedische koningshuis thans geneigd om het 

Amerikaanse leger minder gebruik te laten maken van Saoedisch grondgebied, 

terwijl dit koningshuis veel steun van de Amerikanen nodig heeft voor zijn voort

bestaan. 

Als de volken in het Midden-Oosten op deze weg voortgaan, aldus Lewis, zal het 

plegen van zelfmoordaanslagen een metafoor voor de gehele regio worden en zal 

men niet ontkomen aan de neerwaartse spiraal van haat, woede en zelfmedelij

den, armoede en oppressie en mogelijk zelfs vreemde overheersing. Een voorspel

lende uitspraak van Lewis, wiens boek al vóór 11 september 2001 bij de drukker lag! 

Tot besluit 

Het antwoord op de vraag 'Wat is er misgegaan?' luidt, kort samengevat, dat het 

Midden-Oosten na de Middeleeuwen in zichzelf gekeerd is: men heeft zich afge

wend van de ontwikkelingen in de wetenschappen en het denken, die zich in 

Europa en elders in de wereld hebben voorgedaan. Een belangrijke factor hierbij, 

die Lewis niet expliciet noemt, is dat rond het jaar 1000 de tekst van de Koran als 

de letterlijke openbaring van God is vastgesteld. Dit heeft een verstarrende in

vloed gehad op de theologie, wetenschapsbeoefening en maatschappelijke ont

wikkelingen. Zelfstandig denken en afWijkende geluiden werden in de kiem ge

smoord en de tolerantie ten opzichte van andersdenkenden nam af. Dit doet zich 

ook thans nog voor. Nasr Abu Zayd, een Egyptisch Islamtheoloog, die aan het 

hoofd stond van de afdeling Koran- en hadithwetenschappen van de universiteit 

van Caïro, beschrijft hoe de islamitische beweging in de afgelopen decennia 

steeds meer invloed heeft gekregen op de leiding en het onderwijs van de univer

siteit" Hij schetst de generatie studenten islamwetenschappen uit de jaren negen

tig als jonge mensen die geïndoctrineerd zijn door fundamentalistische leraren 

en die vooral in termen van geboden en verboden denken en steeds minder bereid 

zijn tot kritische discussies. Vanwege zijn interpretatie van religieuze teksten is 

Zayd in 1993 beschuldigd van ketterij en is er een lastercampagne tegen hem ge

start in moskeeën en de media. Zijn tegenstanders spanden bovendien een proces 

aan om zijn huwelijk nietig te laten verklaren, omdat hij als een afvallige werd be

schouwd. Een moslimvrouw mag volgens de islamitische wet niet met een afvalli

ge gehuwd zijn. Zayd heeft uiteindelijk Egypte moeten verlaten. Hij woont sinds 

een aantal jaren met zijn vrouw in Nederland en doceert aan de Universiteit 

Leiden. Hoewel hij zich ongelukkig uitdrukte door de Islam een achterlijke cul

tuur te noemen, had Pim Fortuyn inhoudelijk wel degelijk gelijk, namelijk dat de 

Islam, in tegenstelling tot het Christendom, niet de Verlichting en de Franse 

Revolutie heeft meegemaakt. 

Voor de verklaring van de huidige situatie in het Midden-Oosten (en Noord-Afrika) 
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is het niet voldoende te verwijzen naar de verstarring binnen de Islam. Ook moet 

men de recente geschiedenis van bezetting door en afhankelijkheid van westerse 

mogendheden in aanmerking nemen. De modernisering van de landen van het 

Midden-Oosten is vooral de machthebbers en de westers-georiënteerde elite ten 

goede gekomen, terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft. De door 

het westen in het zadel geholpen en gehouden heersers en de groeiende radicale 

en militante moslimbewegingen houden elkaar in een wurggreep. 

Het boek van Lewis maakt de lezer bewust van de lange geschiedenis van tegen

stellingen tussen de Islam en het Christendom. Behalve voor een beter inzicht in 

de oorsprong en geschiedenis van de huidige crises in de islamitische landen van 

het Midden-Oosten, is het boek ook relevant voor het begrijpen van moslims en de 

Islam in Europa en Nederland. Voor moslims in het Midden-Oosten en Noord 

Afrika is de Islam nog steeds een belangrijk identiteitscriterium. Dit is ook bij veel 

Marokkanen en Turken in Nederland het geval. Zij voelen zich in eerste instantie 

moslim en pas op de tweede plaats Marokkaan of Turk. Hoewel velen (ook) de 

Nederlandse nationaliteit hebben, voelen zij zich nauwelijks Nederlander. 

Nederlanders worden door hen primair als christenen gezien. Ik heb bij mijn con

tacten met Marokkanen vaak meegemaakt dat een Nederlander die bij hen aan

belde, werd aangeduid als een christen (nesrani). Pas meer recent wordt ook wel 

het woord Hollander gebruikt. Het feit dat Marokkanen en Turken zichzelf vooral 

als moslim zien, maakt hen gevoelig voor oproepen vanuit de Umma (wereldge

meenschap van moslims) om zich tegen het verdorven westen te keren. Dit zou 

ook kunnen verklaren waarom de moslimgemeenschap zo weinig openlijk stel

ling heeft genomen tegen de gebeurtenissen op en na 11 september 2001. 

Mohammed Benzakour schetst een dreigend scenario voor de verhouding tussen 

aanhangers van beide religies wanneer de Amerikanen Irak zouden binnenvallen.' 

"Terwijl het bloed rijkelijk door de straten van Bagdad stroomt, zal hier een lang

zaam maar onomkeerbaar proces op gang komen waarin moslims zich en masse af

keren van Nederland, zijn volk, zijn tradities, zijn betekenissen. Niet uit onmacht, 

maar uit principe. Hun identificatie en loyaliteit met geloofsgenoten aan de ande

re kant van de globe zal dwingender en virulenter zijn dan ooit. Lag na de aansla

gen op de Twin Towers het begrip onder de Nederlandse moslims rond de 50 pro

cent, na het kerkhof van Bagdad zal dat begrip jegens elke volgende terroristische 

aanslag op een westers symbool in ijltempo de honderd doen naderen". Uit de 

tekst van dit artikel spreekt ook een zekere agressie jegens christenen, wanneer 

Benzakour een uitspraak van Balkenende als een "typisch staaltje christelijke ar

rogantie" betitelt. 

De verhouding tussen moslims en autochtone Nederlanders verdient grote aan

~acht in de komende periode. Kwetsende uitspraken over elkaars religie en profe

ten komen de verhouding tussen beide groeperingen niet ten goede. 

Het boek van Lewis is zeer de moeite van het lezen waard voor mensen die zich be-
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zig houden met (het beleid op het terrein van) de crisis in het Midden-Oosten en 

de multiculturele samenleving in Nederland. 
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