
Moslims maken permanent deel uit van de Nederlandse samenle

ving en presenteren daarmee hun eigen religieuze identiteit aan 

het maatschappelijke en politieke veld in dit land. Daarom is het 

zinvol te discussieren over politieke participatie, ook in het CDA, 

en over de vraag in hoeverre die partij oog heeft voor hun ideeen, 

vragen en verwachtingen. 

W
ie denkt dat het huidi

ge aantal van ongeveer 

500.000 mmlim-immi· 

granten de eerste 

grootschalige ontmoeting is van Ne

derland met de islam, vergeet de ge

schiedenis. In de middel

eeuwen were! West-Europa 

sterk be'J'nvloed door de 

toen zecr geavanceerde 

cultuur van de mo<;\im'>. 

/\let name via Spanje von

den uitwi<;<;e\ingen plaats 

op het gebied van de we

ten-,chappen, zeevaart, 

kur1st en hlmohe. Neder

land ontleende vee\ kennis 

van aardrijk.,kunde en na-

gezien als vreemdelingen, gastarhei

ders, allochtonen, zullen de mecstc van 

hun kinderen straks gewoon Neder

landers zijn. Ook moslims intcgrcren 

hier - de ccn vlugger dan de ander- en 

vinden een plaats in onze democrati

sche rechtsstaat. Hct is 

van groot belang dat de 

gevestigde politieke partij

en kennis nemen van hun 

vragen, verwachtingen en 

mogelijkheden 

Integra tie 
Hoewel ook onder mi

grantcn een zekere mate 

van secularisatie plaats

j vindt, is er veelal sprake 

vigatie aan moslims. tvlede Sojid11h Ahdfls Sottor van zeltorganisatie op reli-

a\-, gcvolg daarvan kon ons land, tot vcr gieuze gronden. Dat mag volgen<; de 

in dezc ccuw, het bewind voeren over grondwet. tvlaar kunnen zij hun recht 

lnclonesic, her grootste mmlimland van 

de wereld. Recentclijk waren het gro

tendee\-, moslims die als arbeidsmigran

ten de economische opbouw van 

Nederland hebben ondersteuncl. Hoe

wei die nieuwkomcrs nu nog worden 

op godsclienstbeleving wei reali<;eren 

onder de huidige omstandigheden7 Het 

Nederland van nu wordt immers geken

merkt door ontkerkelijking, individuali

sering en ontzuiling. l:lovendien lijkt de 

Nederlandse bevolking migranten-moe 
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te zijn en wordt intolerantic som<; ver

pakt als politicke zakclijkheid Er wordt 

geroepen om een onmiddcllijke inte

gratie van buitcnlandcrs. Daaronder 

wordt- al naar hct uitkomt- emancipa

tic met behoud van cigen cultuur of 

volledige acculturatie vcr-;taan. De per-; 

en media maken vrijwcl dagelijh mel

ding van problemen in de zogeheten i'>

lamiti'>che wereld, vaak zccr onge

nuanceerd. Het vennoedcn dat moslim<; 

hier ook gevaarlijk zouden kunnen zijn, 

of moeitc zoudcn hebben met de schei

ding van kerk en staat, maakt hen ge

makkelijk tot zondebok. Daardoor 

voelt deze kwctsbarc minderheidsgroep 

zich voortdurcnd in de beklaagdenbank 

staan. Oat maakt het proces van inte

gratie er niet gemakkelijker op. 

Om twee redenen is het van belang de 

directc en open dialoog met moslims 

aan te gaan Ten ecrste is het, in het ka

der van medcmenselijkheid, nodig hun 

behoeften en problemen te leren ken

nen om daarmee positief rekening te 

kunnen houden. Ten tweede is het zeer 

wenselijk om de mogelijkheid van hun 

participatie in het Nederlandse politie

ke bestel goed in te schatten. Met name 

voor het CDA moet het interessant zijn 

om te weten in hoeverre een religieus 

gefundeerde partij - zij het christelijk -

aantrekkelijk kan zijn voor praktizeren

de moslims. 

Uitgangspunten 
Begrippen als gerechtigheid, solidari

teit, rentmeesterschap en gespreide ver

antwoordelijkheid die de structuur 

aangeven van het Program van uit

gangspuntcn van het CDA, zijn voor 

moslims zonder enig probleem aan

vaardbaar. Echter, de C in de naamge

ving en de exclusieve referenties aan de 

Bijbcl in de eerste vijf artikelen, roepen 

principielc vragen op bij moslims. De 

indruk die het (])A-program in eerste 

imtantie maakt, is per-;onalisti.,ch, in de 

betekenis die C_I.Kiop in hct maart

nurnmcr van dit blad heeft uiteengczet 

in het artikel 'Verschillende geloven in 

het CDA?' Het CDA richt zich op de 

gchelc Nederlandsc hevolking (artikcl 

3) en gaat uit van de fundarnentele gc

lijkwaardigheid van mcnsen, ongeacht 

overtuiging, ras, ge.,Jacht etc. (artikel 

7). Toch berocpt hct CDA zich cxclu

sid op de llijbel voor zijn inspiratie. 

Wat betekcnt dat voor andersgelovigen 

die een ander hock dan de Bijhel a!, in

spiratiebron koe<;teren! Klop beant

woordt die vraag met het henadrukken 

van het morele karakter van hct begin

selprogram. Toch dringt de vraag zich 

op hoe het CDA aankijkt tegen, bij

voorbeeld, de i<>lam en of rno.,Jims als 

gelijkwaardig aan christenen worden 

aanvaard. Vanuit de ;,Jam kan die 

vraag, mutatis mrlla11dis, bevestigend wor

den beantwoord. In de Koran worden 

jodendom en christendom spccifiek ge

noemd a!, zuster-religics en als legitie

mc wegen naar Cod: "Zij die geloven, 

de joden, de christenen en de Sahicrs 

die in Cod en de laatste dag gelovcn en 

goede daden doen, hun beloning is hij 

hun Heer; zij zullen nict vrezen en niet 

hedroefd zijn (Koran 2 62)" 

Raakvlakken 
De ethische en maatschappclijke waar

den van islam en christendom verschil

len niet wezenlijk van elkaar. Cezien 

het feit dat beide godsdiensten zich be

roepen op dezelfde ene Cod, is dat niet 

verwonderlijk. De culturelc factoren die 

aan beide zijden mcespelcn, lijken de 

weinige verschillen uit te vergrotcn 

Maar ook culturcel gezien zijn er he

langrijke raakvlakken. Het is jammer 

dat de vele gemeenschappelijkheden 

nog onvoldoende hekend zijn en de be-



langstelling voor de islam en moslims 

hij Nederlanders vaak afhankelijk is van 

negatieve berichten. Her is geen luxe 

om de wederzijdse informatie te verbe

tercn. Pas wanneer de communicatie in 

twee richtingen goed tot stand is gcko

mcn, kunncn cruciale vragen worden 

heantwoord en concrete problemen 

worden opgelost. 

Gelijkberechtiging en de 
praktijk 
Hct hestaan van grondwettelijke rech

ten neemt de rcclc prohlcmen van mos

lims in Nederland niet automatisch 

weg. Een disproportioneel hoog per

centage van hen vcrkeert in mocilijkc 

-,ociale en financiclc omstandighcden, 

1s laag opgeleid en feitelijk monddood. 

De tijd van neerbuigend paternalisme i'> 

voorbij Jonge moslims die in Neder

land zijn opgegroeid acceptercn discri

minatie niet Ianger en willen als 

volwaardige medeburgers worden be

handcld. \Vic is cr hereid te luistcren 

naar hun ervari ngen en de keerzijde 

van de Nederlandsc samcnlcving tc lc

ren kennen~ 

Ondanks de problemen biedt de prin

cipiele geliJkwaardigheid van aile in

woners, die in de Nederlandse grond

wet is vastgelegd, een basis waarop gc

lijkbcrcchtiging kan worden geeist. 

Echter, juridische rechten en de con

crete maatschappelijkc mogelijkheden 

zijn twec vcrschillende zakcn. In de 

praktijk van alledag geldt vooral de 

mentaliteit en de attitude van waaruit 

memen elkaar bejegenen. Het is op dat 

vlak dat er nog zeer vee! client te 

verbeteren. De afgelopen jaren is er 

sprake van een voortschrijdende ver

harding in de politiek en de samen

leving Structurele solidaritcit en 

mcdcmcnselijkhcid staan op de tocht. 

Overeenkomstig het nu ingewortelde 

individualisme verbrokkelt de gemeen

schap steeds verder. 

Rijke vruchten 
Misschien ziet niet icdcrecn de situatie 

zo zorgelijk in. Maar is het niet interes

sant om eens de visie van een ander te 

horen en even het gezichtspunt van een 

ander te lenen) De ontmoeting van 

christenen en moslims op grand van ge

lijkwaardigheid kan rijkc vruchten oplc

veren. Ten eerste leert men de andcr 

kennen als medemen<, en medeburger. 

Ten tweede wint iedereen aan zelfken

nis door eens in de spiegel te kijken die 

de ander hem voorhoudt. Ten derde 

zou een werkelijke ontmoeting kunnen 

leiden tot een effectief en gezamenlijk 

oplossen van problcmen. Want wie 

weet of de ander misschien het ant

woord wect op de vraag die mij bezig 

houdt en wie wcet of ik misschien het 

mcdicijn bezit voor zijn kwaal. Aileen 

door hct delen van kcnnis en door wc

derzijdse samenwerking kan er sprake 

zijn van duurzame groei en gemeen

schappelijke emancipatie. 

Sajidah Ahus Sattar is puhliciste, woordvoerder 

vm1 de Nederlandse Moslimraad en secretaris 

va11 de la11delijke Overleggroep laden, Chris

tmen en Moslims. 
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